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KLAIPĖDA YRA KRITIŠKA PROBLEMA
TAIP YRA PROTAUJAMA 

LONDONE

Sako, nežinia kas įvyktų, jei 
naciai pultų Klaipėdą .

ESANT GYVAM PILSUDSKIUI,
PUOLIMUI NEBŪTA GALIMYBĖS

LONDONAS, geg. 14. — 
Anglijos vyriausybė painfor
muota, kad įniręs lenkų dik
tatorius Pilsudskis savo įpė
diniu palikęs gen. Edvardų 
Rydz-Smigly, kurs, anot žino
vų, galės įsitaisyti Lenkijoj 
geriau, negu pats Pilsudskis. 
Lenkijos ministerių kabinetas 
paskyrė gen. Rydz-Smigly ka
riuomenės generaliu inspekto 
rium. Ki pozicija yra svarbes
nė už karo ministerio pozici
ja. Jas abi buvo užėmęs mi
ręs Pilsudskis.

Anglai pareiškia, kad gen. 
Rydz-Smigly yra daugiau pa
linkęs prie Rusijos, negu prie 
Vokietijos. Sakoma, kad jis 
pirmiausia nusikratysiųs užs.

dėl jo susiartinimo su Vokie
tija. x

Anglai randa, kad mirus Pil 
sudskiui šiandien kritiškiausia 
problema yra Klaipėdos kraš
tas. Anglai negali įsivaizduo
ti, kas galėti} įvykti, jei vo
kiečiai pultų Klaipėdą.

Anglai sako, kad nors Lie
tuva visų laikų po karo ne

su Len-į

ILLINOISO SENATO KOMITETAS

Šis Illinoiso valstybės senato komitetas veda tar
dymus, kaip daug komunizmas yra įsigalėjęs Chieagos 
universitete, kur, kaip liudyta pirmadienį, vienas pro
fesorius net laisvųjų meilę pripažįsta neblogu daiktu.

Komiteto nariai, iš kairės pusės sėdintieji: J. Frib- 
ley; R. V. Graliam (komiteto pirmininkas); J. J. Bar- 
bour. Stovintieji iš kairės: R. Whitman, advokatas;
W. H. Hickman, ir C. Baker.

— ■ - - - - *— --------------------------

PILSUDSKIO MOTINOS PALAI
KAI BUS NUKELTI Į VILNIŲ

kija, nežiūrint to, Pilsudskis 
privačiai pasisakydavęs, kad 
“Lietuva yra jo tėvynė” ir 
jis būt “neleidęs vokiečiams, 
arba kam kitam (išskyrus sa
ve) skriausti Lietuvą.”

Anglų laikraštis Manches- 
ter •Guardian, rašo, kad gen. 
Rydz-Smigly pats vienas ne
valdys Lenkijos. Valdžia pa-

ministeriu Becku, kuris liepa-'teks, taip vadinamų “puikiniu 
kenčiamas diplomatų tarpo kų” klikai.

NACIAI GIRDI APIE SOVIETŲ 
AIRPORTUS LIETUVOJE

BERLYNAS, geg. 14. — 
Nacių spauda, giliai apgailė- I 
dama lenkų diktatoriaus Pil
sudskio mirtį, neužmiršta ir 
Lietuvos.

Naciai paduoda žinių, kad 
sovietų Rusijos vyriausybė 
planuoja Lietuvoje — Ryt'} 
Prūsijos pasienyje, padirbti 
militarinius airportus, iš kur, 
prireikus, bus vedami puoli
mai prieš Vokietijų.

Naciai stačiai glorifikuoja 
mirusį Pilsudskį. Į jo laidotu
ves bus siunčiama gausinga 
atstovybė, kad tuo būdu dar 
daugiau sustiprinus abiejų 
kraštų draugingumų.

BEDARBIAI SUTIKO 
DIRBTI

Kadangi grasinta traukti 
tieson Warren miestelio, La
ke apskrityje, 23 bedarbiai, 
kurie nenorėjo dirbti pasiūly
tų jiems darbų už 35c. per 
valandų, visi, išėmus vienų, 
pagaliau sutiko priimti dar
bų.

Teismas nubaudė pusę me
tų kalėti J. Ryan, 55 m. amž., 
kurs nuo 1907 m. užsiima

SIOLO STABILIZUOTI 
PINIGUS

WASHINGTON, geg. 14. — 
— U. S. vyriausybė paskelbė, 
kad Amerika siūlo Anglijai, 
Prancūzijai ir kitoms valsty
bėms, kad jos stabilizuotų sa
vo pinigus mainybai šiandie
ninio dolerio pagrindu, jei 
jos to pageidauja.

Iždo departamento sekreto
rius Morgenthau nurodo, kad 
doleris ir be stabilizavimo 
.(nustatyto pastovumo) yra 
pakankamai gajus mainyboje. 
Tačiau jei kitos valstyliės, 
kurios veda plačių tarptautinę 
prekybų, pasitartų tuo reika
lu, Amerika neimtų priešinga 
šiam žygiui. U. S. valstybių 
vyriausybė tikisi, kad tuo ke
liu pasauliui būtų grąžinta 
ekonominė gerovė.

REIKALAUJA NUTRAUKTI 
SANTYKIUS SU BOL

ŠEVIKAIS

DIKTATORIAUS PILSUD
SKIO LAIDOTUVĖS

VARŠUVA, geg. 14. — Mi
rusio maršalo J. Pilsudskio, 
Lenkijos diktatoriaus, palai
kai, vakar vakarų sudėti į tris 
atskirus karstus, kurių vie
nam yra širdis, kitam smage- 
nvs, o trečiam — pats kūnas.

; Rytoj vakare visi šie pa- 
| laikai, spėjama, bus nulydėti 

į Šv. Jono katedrų, o penkt. 
j bus laikomos gedulo Mišios,. 
Pamaldoms pirmininkaus J. 
E. kardinolas Kakovskis. Į 
Krokuvą kūnas bus išlydėtas 
sekmadienį, ar pirmadienį, 
kaip tik bus suspėta pagamin
ti krištolinį karstų, kurį už
sakė ministerių kabinetas. 
Tai, sako, mirusiajam pasku
tinė dovana, kadangi būdamas 
gyvas jis neigė visokias jam 
siūlomas dovanas. Kalbama, 
kad jo žmona ir dvi nesuau- 
gusios dukterys paliko “prak 
tikaliai be jokių fondų.”

Premjeras Slavekas tvarko 
laidotuves. Pilsudskio kūnas 
bus palaidotas Krokuvoj — 
Vavelio pily, kur palaidoti 
lenkų karaliai ir T. Kasciuš- 
ka.

Ministerių kabinetas nu
sprendė Pilsudskio atminimui 
šalia Krokuvo supilti milžin
kapį (piliakalnį), kaip kad tas 
ten padaryta Kasciuškos at- 
minimui. Tas bus padaryta 
visuomenės aukomis. Ministe
rių kabinetas skyrė 1,000 dol. 
šiam tikslui.

VARŠUVA, geg. 14. — 
Prieš kokių savaitę laiko mar
šalas Pilsudskis nujauzdamas 
artėjančių mirtį, jis pasiuntė 
Lietuvon savo adjutantų kap. 
Lepeckį, kad jis gautų iš Lie
tuvos vyriausybės leidimų, 
kad Nepriklausomoj Lietuvoj 
palaidota Pilsudskio motina, 
kuri buvo lietuvė, būtų nukel
ta į Vilnių. Lietuvos vyriau
sybė pripažino leidimų.

Aiškinama, kad tuo būdu 
Pilsudskis reiškęs “draugingu 
mo” savo motinos kraštui — 
Lietuvai. Tačiau mirusiojo ša 
liniukai turi kitokias pažiū
ras. 'Girdi, tuo savo aktu Pil
sudskis pagerbė savo motinų 
ir reiškė noro, kad Vilnius 
pasiliktų neatskiriama Lenki
jos dalimi.

AUTO STREIKININKAI 
GRĮŠ DARBAN

TOLEDO, O., geg. 14. — 
Chevrolet fabrikų streikuojan 
tieji darbininkai vakar turė
tam susirinkime pripažino jie 
ms įduotas sąlygas ir nuspren 
dė jas priimti ir nutraukti 
streikų.

Šias pripažintas darbo są
lygas -sustatė Amerikos dar
bo federacijos vadai bendrai 
su krašto vyriausybės darbo 
boardo atstovais ir kompani
jos viršininkais.

Darbininkų susirinkime už 
sąlygų priėmimų paduota 732 
l«alsai, o prieš — 385.

Jei vietos streikininkai iš 
tikrųjų nutrauks streikų, tada 
ir kitų miestų automobilių 
fabrikuose bus atnaujinti dal
bai.

Iki vakar apie 35,000 dar
bininkų buvo ištikti streiko 
automobilių pramonėje.

SUGĖDINTAS NEREGĮS 
SENATORIUS

Federalinis senatorius iš 
Minnesota valstybės, Thomas 
D. Scliall, neregis respubliko
nas, sakė prakalbų per Chica
go American Bar ass’n su
rengtų vakarienę.

Kaip paprastai, advokatų 
susirinkimuose yra vengiama 
partijinės politikos tuo žvil
giu, kad teisingumas nepriva
lo turėti kų nors bendra su 
atskiriomis partijomis.

“DRAUGO” RADIJO 
PROGRAMA

Šiandien “Draugo” radijo sakys įdomių prakalbą, 
valanda yra skirta South Chi j Vokalinę programos dalį iš 
cago Šv. Juozapo lietuvių pa
rapijos lietuviams. Tos para
pijos klebonas, gerb. kun. Pr. 
Vaitukaitis, pasakys įdomių 
prakalbų. (Visi lietuviai daž
nai girdėję gerb. kun. Vaitu
kaitį kalbant įvairiuose lietu

pildys p. Skamarakienė. Ne 
pirmų kartų ji dalyvauja 
“Draugo” radijo programo
se, tad visi gerai žino, kad 
naudinga kiekvienam pasiklau 
syti jos malonaus balso.

Neužmirškite pasukti savo 
radijų ant stoties AVEDC, 

4:30
vių parengimuose ir žino 
kaip jis gražiai ir įdomiai kai į 1210 kil., tarp 3:30 
ba. Tad ir per radijų jis pa- vai. šiandien popiet

ir

PASITARIMUOSE MASKVOJE PLA 
MAMA STIPRI SUTARTIS

PILSUDSKIS TURĖJO 
DAUG PRIEŠŲ

MASKVA, geg. 14. — Pran 
cūzija bendrai su sovietų Ru
sija planuoja sutartį, kuria-

-------- — ;ja, kaip sakoma, norima už-
VARŠUVA, geg. 14. — Ka tikrinti taikų vidurinei ir rv- 

dangi miręs lenkų diktatorius tinei Europai. Visas šių Eu- 
paskutiniais keleriais metais Į ropos dalių valstybes norima 
neturėjo nieko bendra su so- .surišti paktan, kuriame ryš-
cialistais, prieš juos kovojo 
ir pagaliau mirė kataliku, len 
kų socialistų laikraštis miru
siojo atminčiai nepadėjo juo
dų apvadų, kaip kad padarė 
kiti laikraščiai.

To nepadarė nė tautininkų 
demokratų partijos organas 
Gazeta Warszawska. Paminė
jo tik kaipo paprastų įvykį. 
Ši partija visų laikų griežtai 
kovojo prieš diktatorių.

Tad prie šių laikraščių spau 
stuvių ir raštinių pastatyta

kiai būtų pažymėta, kad su
kelianti karų valstybė turi 
būt baudžiama ekonomiškai.

Prancūzijos užs. ministeris 
Lavalis šios rūšies sutartį 
siūlo komisarui Litvinovui ir 
pastarasis sutinka.

Čia iškeliama aikštėn, kad 
Vokietija ir Lenkija yra prie 
šingos militarinio tarpusavio 
gelbėjimo generalei sutarčiai.

Neregįs senatorius, į tai kad apsaugojus nuo

NAUJAS SUMANYMAS 
ILL. LEGISLATOROJE

SPRTNGFIELD, III., geg. 
14. — Gubernatorius Horne- 
ris su savo šalininkais šian
dien dar kartų mėgins pra
stumti pirkimo mokesčių di
dinimo biliu.

PREZIDENTAS DAR NEGA 
VO BONUSŲ BILIAUS

AVASTTTNGTON, geg. 14.— 
Kongresmonas Tinkbam, resp. 
iš Mass., vakar kongreso rū- 

žmonių kišenių kraustymu irjmuose kalbėdamas pastatė rei 
žinomas kišeninis vagis visam kalavimų, kad U. S. vyriausy-
krašte. šį kartų jis nutvertas 
aktualiam savo darbe.

bė nutrauktų 
sov. Rusija.

santykius su

WASHINGTON, geg. 14. — 
Iki šiandien senatas dar ne
pasiuntė prezidentui patvir
tinti pravesto karo veteranų 
bonusų išmokėjimo bilių, ku
rį prezidentas pasiryžęs ve
tuoti.

neatsižvelgdamas, pradėjo akė 
ti krašto vyriausybę ir prezi
dentų Rooseveltų. Jis ėmė ly
ginti Rooseveltų prie didžiau
sių pasaulio istorijoj buvusių 
diktatorių. Jis sakė, kad kas 
1936 metais balsuos už Roose 
veltų, tas turės atsisveikinti 
su respublika, kadangi Roose 
veltas yra pasiryžęs pasiskelb 
ti diktatorium.

Jam prakalba nutraukta

minių puolimo.
Nuo pijanisto I. J. Pade-

rewskio iš Šveicarijos taip 
pat nesulaukta jokios kondo- 
lencijos.

NESUPRANTAMA MIRTIS 
PAKELYJ

Jei tas nepavyktų, atstovas 
Rav O’Keefe iš Chieagos jau(šauksmais: “Gėda, gėda sena- 
turi įdavęs kitų bilių, kad toriui už U. S. prezidento įž
sudarius fondų bedarbių šel 
pimui. Šis jo bilius, tai 2 nuo-

eidimų!”
Senatorius mėgino toliau

Šilučių mokesčiai už pajamas kalbėti, tačiau kas kelintas zo 
nuo visų žmonių, be jokios dis jam buvo pertraukiama, 
išimties. ' Taip triukšmingai ir baigės

PATVIRTINTA FILIPINŲ 
KONSTITUCIJA

MANILA, geg. 14. — Fili
pinų salų gyventojai šiandien 
didele dauguma balsų pripa
žino sutaisytų saloms dešim
ties metų savyvaldos konsti
tucijų. U. S. prezidentas Roo- 
seveltas

vakarienė.

AUSTRIJOJ SUIMTA 12 
NACIŲ ŠNIPŲ

SALZBURGAS, Austrija, 
geg. 14. — Policija suėmė dvy 
likų nacių, įtariamųjų hitleri
ninkų šnipų. Tarp jų yra vie- 

anksčiau patvirtino ' no austrų komendanto šoferis,

Viktoras Mikutis, 1530 So 
49tb Avė., Cicero, vakar ras 
tas be žado šalia kelio, State 

lHigbway 126, į žiemius nuo 
I Lemont, III. Shirley Taggart 
iš Marseilles tuo keliu vykdą 
ma pamatė gulintį žmogų ir 
sustojo patikrinti, kas su juo 
įvyko. Jis buvo be sąmonės. 
Ji tuoj pranešė Jolieto poli-' 

'cijai.
Šv. Juozapo ligoninėje, Jo- 

liete, buvo rasta, kad Miku
liui įskelta galva ir, kad tu
rėjo kitus sužeidimus. Netru
kus mirė.

Vedami tardvmai.

KLERKO OFISE RANDAMI 
TRŪKUMAI

Anglų laikraščiai rašo, kad 
Cooko apskrities klerko ofise 
randami pinigų (fondų) trū
kumai iki 400,(XX) dol. Be to, 
dar mokesčių išpirkimo fon
duose randama neaiški tran- 

: sakcija.
Buvęs 24 metus apskrities 

klerkas, o šiandieninis apskri
ties iždininkas R. M. Siveitzer 
visaip aiškina auditorių radi
mus.

Dar neiškelta viešumon au
ditorių atliktas darbas. O 
Sweitzer nuolat tvirtina, kad 
už visus pinigų trūkumus jis 
pats bus atsakomingas ir vis
kų atpildysiųs.

MIRĖ ASTRONOMAS

Chieagoj mirė dr. E. B. 
Frost, garsus neregis astro
nomas.

šių konstitucijų.
Dešimties metų laikotarpiu

filipiniečiai pasirengs visi.Š- 
l en nepriklausomybėm

kurs buvo pavogęs nuo komen 
danto slaptus militarinius do
kumentus ir pristatęs Vokie- 
lijai.

NRA VIENERIEMS 
METAMS

TVASHTNGTON, geg. 14. — 
Senatas dauguma balsų nu
sprendė NRA pratęsti tik iki 
1936 m., bal. 1 d.

I ORAS
CTTTCAGO T R APRIN

KĘS. — Šiandien iš dalies de 
besuota; popiet kiek šilčiau.
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tėvu žemelę ardami, tvirtu tikėjimu į , 
Maloningąjį Sutvertųjų, žino, kad tas, , 
kas jiems tėVų tėvų prigimta, niekas to I 
iš jų negalės atimti”.

Meknei! Dvasios Triumfas Lietuvoje TEISMO VALDU* džiamos apeliaciniuose liūmuo 
se.

" Vyriausias Tribunolas yra
Lietuvoje teismai yra ketu- .... ... . •d . J anksčiausias Lietuvos teismas,

įvynausias i ribų-, . . • •• 'Kurto sprendimai bet kurioje
Vienuolynai tai degantieji | Didelį susitvarkymų parodė

Per daug šimtmečių Prūsų lietuviai iš- Dievo meilės ugniakurai iš ku-1 ir pačios rekolektautės. Dau-jH^ ■.' '*---------- “
laikė savo tautybę, kalbų ir puproeius, rei- rįtl pįačiUi spinduliuoju dva- guma studenčių, kitos net iš' ?•US aUv(iaaslu^ va _ * . , byloje yra galutini ir jau (lau
kia manyti, kad ir pastaroji vokiečių kum- sįjjjo gyvenimo šviesa ir šili- Dotnuvos. Kaip jos punktua-! s , aĮeiat i; ’ g,aa siektini neskundžiami. \ y
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PILSUDSKIO LIETUVYBĖ

Mirusis Lenkijos diktatorius Pilsudskis 
vadinamas “Lenkijos tėvu”, “didžiausiu žmo 
gumi lenkų tautos istorijoj”, “Lenkijos iš
gelbėtoju” ir t.t. Patys lenkai jį dar labiau 
aukština. Esu senovėj karaliai Lenkijų pali
kę suskurdusių, suskaldytų, Pilsudskis jų pa
likęs stipria, organizuota, turtinga. Ir štai, 
tas didelis Lenkijos žmogus buvo lietuvių 
kilmės žmogus, gimęs Lietuvoj, pats save va
dinęs lietuviu. Visa anglų ir lenkų spauda, 
neabejojame, kad ir viso pasaulio spauda, 
pažymi tų faktų, kad Pilsudskis buvo lietu
vis.

Mūsų tauta gali didžiuotis, kad iš jos iš
eina gabūs žmonės, nešu garbę ir pasididžia
vimų kitoms tautoms. Būtų Jiuo didžiuotis 
ir Pilsudskiu, jei jis nebūt virtęs savo tau
tos išdaviku, išplėšusiu iš Lietuvos trečių 
dalį jos teritorijos, mėginusiu ir visų savo 
tėvų žemę — Lietuvų užimti, pasmaugti jos 
nepriklausomybę ir prijungti jų prie Lenki
jos. Ir mūsų akyse Pilsudskis būtų buvęs 
didelis ir gerbtinas, jei jis, kaipo lietuvis, 
nors ir nuėjęs tarnauti svetimiems, nebūtų 
padaręs Lietuvai taip didelę, mūsų tautai ne
užmirštamų, skriaudų.

Nė viena tauta, turbūt, nepavydi savo 
jėgų, talentų kitiems. Nepavydi jų ne lietu
viai. Tačiau tuos, kurie laisva vai a savo jė
gas ir gabumus atsuka prieš savo tautų, va
dina labai negarbingu vardu — išdaviku. Ap
saugok Dieve mūsų tautų nuo šios rūšies sū
nų ir dukterų, kurie savo motinai Lietuvai 
peiliais širdį raižo. Tokiu buvo Pilsudskis, 
tokiu buvo Kapsukas, dauguma Lietuvos dva
rininkų ir bolševikams bei socialistams par
sidavę lietuviai.

PRŪSŲ LIETUVIŲ VARGAI

apygardos teismas ir apylin-
mųstynius, pamaldas! Koks į!“™.telS‘“aS' B“ to’ ??'“ kas (Dabar Liudus Ciplijaus- 

. !k»»K»»«no. teismas, lauau kas, yra aukščiausias Lietu-
vos teisėjas.

Teismų valdžia Lietuvoje y-
ra didelė. Kai teisėjai spren- 

Pirmoji Lietuvoje teismo in b vadovaujasi uc
stancija yra apylinkių teis
mai. Jų yra apie 180. Jie spre 
ndžia visas gyventojų bylas, 
kurios liečia ne daugiau, kaip 
5(XM) litų ieškinį. Ligi šios su
mos galima pirmiausiai skųs
tis tik apylinkės teismui. Bet 

Šv. Kazimiero sesers Lietu-(jeigu kas nepatenkintas apy- 
voje padarė labai gražių pra- j linkės teismo sprendimu, gali 
džių. Duok Dieve, kad jos ir skųstis apygardos teismui. Lie 
toliau įstengtų tų padaryti. ■ tuvoje yra, keturi apygardos

panija prieš juos jų neištautins. Kuo labiau Jua p>ar vįvlias to visko įro-Jiai rinkosi j konferencijas,i “t^°uiuue> lLi^luaa 11 ‘ t ? iriausiojo Tribunolo pirminin- 
juos persekios, tuo stipriau jie kovos, kad jylnas tai Šv. Kazimiero se- 
.slaikyti savo krašto lietuviškumų, i ei šimt- serij rūpesniu pravestosios susikaupimas viešpatavo, ko

kia rimtis liet pertraukų me
tu! Pati vienuolyno glūduma

mečius norėta išnaikinti visus lietuviškumo i’ažaislyje uždaros iuteligen- kia rimtis net pertraukų me-1
žymes tame krašte, tačiau kantrus lietuvis tems rekolekcijos.
kentėjo, bet nepasidavė ir nepasiduos. “Kas . ..... ,, įjau nuteikė tam. Juk čia sė
jimus tėvų tėvų prigimta, niekas to iš jų ne- a1/. 1L ė_e C1 ...J I niau kamendulai kontemplia-

suims Lietuvoj jau pribren
dęs. Jei V okietijoj tokiose re
kolekcijose dalyvauna šimtai 
tūkstančių žmonių, jei Austri-

Džiuginanč.ų žinių ateina iš Vblinijos, kur tl()j ^aįs Ineta*s uždai oms įe- 
per keturiolikų pastarųjų metų katalikų skai- kolekcijoms skirta net 13 na
cius iš 180,000 išaugo ligi 345,000. Šiam ne- uaj, tai ir Lietuvoj šį klausi- 
paprastam augimui, kaip praneša spauda, uių reikėjo judinti. Pradžių 
esančios šios priežastys: natūralūs katalikų davė Šv. Kazimiero sesers.

•ulės atimti”.

KATALIKAI STIPRĖJA

vo, juk čia jos nuolat matė 
dabartines Pažaislio gyvento
jas - vienuoles kazimierietes.

Iš visko atrodė, kad reko
lekcijos gal būt net daugiau 
davė, negu buvo tikėtasi.

jis sprendžia bylas tik kari
ninkų ir kareivių ir priešval
stybinio veikimo.

prieauglis ir suaugusių žmonių, daugumoje Gavusios rekolekcijoms J. E 
stačiatikių, grįžimas į Katalikų Bažnyčių, arkivyskupo Skvirecko ypati 
ištikro tai yra džiuginantis reiškinys. . ngų laiminimų ir apie tai pra- Reiklų laukti, kad šių rekolek- teismai: Kaune, Marijampolė- 

Šenovėje rusų valdžia Volinijoj užgrobė nešusius visuomenei nieku bū- eijų pasisekimas paskatins už- je, Šiauliuose ir Panevėžyje,
iš unijotu daugiau kai 50 šventovių. Dabar du norinčiųjų rekolekcijose da darąsias rekolekcijas organi- Į Apygardos teismas sprendžia
katalikai/atsiminę tas skriaudas, reikalauja b’vauti negalėjo sutalpinti, zuoti platesniu muštu. Argi. visokias, kad ir sunkiausias
bažnyčias jiems grąžinti, nes augant kata- Užleidusios savo patalpas, pa- susikaupimas ir gilesnis dva- bylas.

čios BUtlkdamos paviirgti, su- atnaujinimas turi būti! Tre-ioji Lietuvos teismo in. 
talpinu Pažaisly 76 rekolekta- vion tok vienuolių P^ja I į stancija apeliacinial rū.
nfps Rpkolekei įas vpcIp viNoy 1 d-zaislio igkoIckcijos » < i v? • i t> —mes- ruKOitKeijas \eeie visas . . iniai. Anksčiau jų nebuvo. Ru-
tris dienas tėvas Dr. Grigai- R°de, kad net ir jaunosios, . tįk
lis, marijonas. Tai jaunas, bet musų inteligentes moka pasi- ym Msmas u?
gabus žmogus, mokus giliau Laukusios nuo pasaulio Pdda' tlos teismų. Apygardos

' 0'R savo sielos vertybių per- : .nuosekliai J teismo sprendinius visados ga-
kainojimų ir praleisti keletu * , .. ..... ... urna apskųsti apeliaciniams rususikaupimo dienu Reikia tik

likų skaičiui, jos būtinai jiems reikalingos.

REMTINA VEIKLA

Amerikos lietuviai katalikai yra pastatę 
visų eilę naudingų įstaigų, kinių užlaikymui 
reikia nemaža pinigų. Dėl to yra susiorgani- 'dalykų įžvelgti ir 
žuvusios kai kurių įstaigų rėmėjų* draugijos, išdėstyti. Sesers kazimierietes
kurios gražiai darbuojasi jų naudai. Tėvai pasirūpino savo ska*mbiomis ()r<ranįzatorįų> kokiomis buvo lliains* Be to’ kai kurios bylos,
M a r. jonai yra įsteigę bernaičiams kolegijų ir 
dvasine seminarijų. Jų išlaikymas vienuoli
jai brangiai atsieina. Be pašalinės, pagalbos 
šių aukštųjų mokyklų išlaikymas būtų neį
manomas. Tat, tenka nuoširdžiai pasidžiau
gti, kad yra žmonių, kurie, susiorganizavę į 
kolegijos ir seminarijos rėmėjų draugijų, nuo
lat ir savo darbu ir aukomis remia tas įstai
gas, be kurių mūsų religinis ir tautinis gy- 
v eilinius taip būtų nepilnas, be vilties.

giesmėmis paįvairinti rekole £v> Kazimiero sesers, 
ktančių pamaldas. K. J. Prunskis

pagal tautai ir valstybei sau
goti įstatymų, iš karto spren-

tik įstatymais, bet ir savo su
žino. Už padarytus sprendi
mus jie niekam neatsako. Prie 
apygardos teismų, apeliacinių 
rūmų ir Vyriausiojo Tribuno
lo yra dar prokurorai. Jų pa
reiga — surasti, išaiškinti nu
sikaltimus ir juos perduoti tei
smui. Teismų ir prokurorų 
klauso policija. Visi Lietuvoj^M 
teismai, administracijos atžv^^ 
Igiu, yra teisingumo ministeri
jos žinioje. Nuo pradžios ne
priklausomosios Lietuvos įsi
kūrimo ligi šio laiko Lietuvos 
teismai jau išsprendė daugiau 
kaip tris milijonus bylų.

Prie teismo valdžios reikia 
priskirti ir kalėjimus. Lietu
voje kalėjimai skirstomi į 
sunkiųjų darbų, grųsos, papra
stuosius ir arešto namus. Sun
kiųjų darbų kalėjimai yra Kan 
ne, Mariampolėje, Šiauliuose, 
Panevėžyje ir Bajoruose. Į ka
lėjimų žmonės patenka tik po 
teisino sprendimo.

KAIP VOKIEČIAI BAIMI
NOSI LIETUVIŠKŲ 

PIRČIŲ
, Jau 17 metų praėjo 

Katalikų savaitraštyje “Laive” plačia: 1 žiaurios vokiečių okupacijos, 
rašoma apie rėmėjų išvažiavimų į Marijonų Daugelį tos okupacijos skriau- 
ūkį gegužės mėn. 26 d. Apie tai jau buvo dų ir neteisybių baigia užinir- 
pranešta ir mūsų dienraštyje. Sudaryta komi- , šti kantriai jų nešusieji. Tik 
sija jau daro prisirengimus. Tikimųsi, kad ! retkarčiais kaimynai suėję, pa- 
Cbicagos ir apylinkių lietuvių visuomenė šį Į sikalbėti, žodis po žodžio, pri- 
kolegijos ir seminarijos lėmėjų parengimų Į simena ir papasakoja atskirus

Įdek neša kojos nuogi išbėga 
į orų ir lekia laukais,, net ne
atsisukdami. Su jais bėga ir 
visi kiti, to maudymosi pažiū
rėti susirinkę. O kaimo gyve
ntojai juokiasi iš taip gražiai J 

11U0 nusisekusio vokiečių maskara- Į 
do. Po kiek laiko atsipeikėję' 
sugrįžta visi ir įsitikina, kad 
čia nei jokių spųstų, nei dujų 
nč kvapo nebūta. Išsimaudo,1 
išsivunoja ir linksmai išeina. 

Nors pirmiesiems ir pavy-

VOŽNOS OROGRAMAI sur šturmai, kad skridimų ga
lėtume atidėti. Pasirašo Poct-

nuosiri parems.

SVARBUS REIKALAS

Lietuvos laikraščiai praneša, kad pasku
tiniu laiku sufanatizuotų vokiečių puolimas 
Prūsų lietuvių netikėtai užėjo kaip audra. 
Atvirai kurstoma ir net reikalaujama išvary
ti iš Rytprūsių lietuvius, išnaikinti visa, kas 
lietuviška,-panaikinti vietų, kaimų ir upių 
lietuviškas vardus, lietuviškas pavardes, vis
kų pakeičiant vokiškai. Dėl to “Naujasis 
Tilžės Keleivis” sako:

“Pasigirdo teisingi baimės klausimai: 
kaip lietuvninkai galės toliau gyventi, 
ar mūsų laikraštis N. T. Keleivis galės 
toliau išeiti, ar bus galima jį be baimės 
savo namuose laikyti, ar bažnyčiose dar 
bus laikomos lietuviškos pamaldos, ar 
gal jau visai bus uždrausta lietuviškai 
kalbėti ir t.t.”
Tas pats' laikraštis pastebi, kad Prūsų 

lietuviuose didžiausio pasipiktinimo sukėlė 
reikalavimas pašalinti lietuviškuosius kaimų 
vardus ir pakeisti lietuviškąsias pavardes. 
Kaį kuriose vietose lietuviai taip pasiprie
šinę vokiečių užsimojimams, kad jie nepajė
gę savo biauraus tikslo atsiekti.

Nežiūrint visų persekiojimų, lietuviai sti
priai laikosi. Lietuviškai laikomos pamaldos 
bažnyčiose gausingai lietuvių lankomos. Ta» 
geras ženklas, nes §ei “lietuvninkai iš bai
mės lietuviškų pamaldų daugiau nebelankys, 
nuo lietuviškuino nusikreips, jo užsigins”. 
Toliau N. T. K. rašo:

“Žinoma, atsirado keli tokie silpnadva
siai ir šiaudadūšiai lietuviškos kilmės 
Žmonių tarpe, bet ką tie keli reiškia prieš

" .Visus tuos, kurie ten laukia, plačiuose 
mūsų tėviškės kraštuose, mylimą savo

Žinomas mūsų rašytojas kun. V. Kuli
kauskas, M. I. C., Marijonų Dvasinės Semi
narijos rektorius, savo rašinyje, įdėtame ‘Lai
vo’ Nr. 20, tarp kitko sako:

“Kuomet bolševikų Rusijoje ir Meksi
koje persekioja už tikėjimų, katalikai 
nekantrauja, smarkiausiai smerkia per
sekiotojus, o tuom taipu jų pačių (ląu-

vokiečių valdymo ir gyvenimo 
įvykius, kartais labai sunkius 
ir skaudžius, o kartais įdo
mius ir juokingus. Ir gardžiai 
pasijuokia žmonės, prisimin
dami vokišką “kultūrą” 
jos vykdytojus.

Aukštaitiją užėmę, vokiečių 
į kareiviai stebėdavosi pirtimis, 
pastatytomis paežerėse ir pa
upiuose, nesuprasdami, ku
liam reikalui jos pastatytos.guma prie to veda. Jie patys dažnai ne- . . . , . .. _ . . . Žmonėms paaiškinus, kad to-sirūpina gyventi pavyzdingai katalikiš

kai ir neturi pakankamai gyvo tikėjimo. 
Dar blogiau yra su jų vaikais. Tie, likę 
be tikėjimo, daugina netikinčiųjų eiles, 
kurie savo laiku pradės taip daryti, kaip 
bolševikų ir Meksikos valdžia”.
Žinoma, kad taip bus visur, kur tėvai 

nesirūpina auklėti savo vaikus grynoje reli
ginėje dvasioje, kur patys nuolat negaivins 
savęs tikėjimo dvasioje. Tas pats rašytojas 
teisingai pastebi, kad mūsų laikuose katali
kai tėvai ypatingu būdu turi rūpintis, kad 
jų vaikai neliktų be tikėjimo mokslo. Dėl to 
katalikai tėvai savo vaikus turi leisti į ka
talikiškas mokvklas.

Lansing-Ford “dumbluose” as Citvaras.’ Mūsų atsakymas 
ko išsimaudyti, vis dėlto at-! praeitą nedėlią buvo jau penk toks: Nevermai! Jei pūslė per 
sirado keletas bailesniųjų, ku- tas iš eilės cicilistų rflnijamam lėkė Atlantą, perlėks ir Litua- 
rie jokiu būdu nesutiko į pi- skrajui gtidbai pasakymas. Bu nika, tik paleiski! jų iš tų už- 
rtį eiti. Po ilgų įtikinėjimų vo nuvežta ir trokas pūslių; čerėvotų Čikagos balų. Pūslę 
galų gale nutaria ir jie išsiva- Į skrajaus suvenyrui. Ale ka- padedam į muziejų. Laukiam.
noti. Draugai paslapčiomis su dangi ir karščiausi skrajaus 

lr sitaria juos pamokyti ir pa suporteriai jau nebetiki cici- 
šposauti. Nusirengus ir suėjus listų šnekoms, dėl to ant pir- 
į pirtį, keletas draugų uždaro štų galėjai suskaityti savano- 
ir užstoja duris, o tuo Įniki. Į rius, atvykusius į erportą tų 
vienas pradeda pilti vandenj pūslių rūnyti. Nesant savano- 
ant krosnies. Krosnis buvo r i ų, prisėjo patiems skrajaus 
naujai iškūrenta, garas kyla rflnytojarns tas pūsles leisti.

se pirtyse maudosi ir vanoja- 
si, vokiečiai sumano irgi išsi
maudyti. Pasirodo, kad tokių 
pirčių vokiečiai nebuvo matę, 
ir pirmieji ją ėjo su didele 
baime ir nepasitikėjimu, įtar
dami, kad čia yra parengti ir 
palikti rusų kariuomenės spų 
štai vokiečiams. Nusirengę su
eina į vidų, baimingai sėda 

i ant palų (lentų) ir laukia ne
numatyto pavojaus. Vienas
kitas pamėgina sėstis ant kro- . . • v-
snies akmenų, bet greitai įsi-

visu smarkumu, uždarytieji 
vokiečiai, karščio kainuojami, 
keikiasi, o draugai laikydafni 
duris balsu kvatoja. Gerokai 
palaikę, vanojainiems viduje 
aptilus, atidarę duris, rado 
vargšus jau gerokai apšutin 
tus. Po tokio nelaimingo juo
ko, bailesnieji kareiviai ir ža 
ndarai, bijodami žmonių ker
što ir netikėto pavojaus, iš 
tolo lenkdavosi pirčių. Tsb.

Vakar jau gavau pirmus oro- 
gramus, kur tos pūslės nusi
leido ir su kokiais pamarkia- 
vimais. Štai tie orogramai:

“Čikagos rivė, Čikago. Kris 
dama pūslė ant riVės vidurio 
vos manęs neužmušė. Prie 
pūslės slipas su parašu: “I*an

Lietuvos Aerelių klubas.”
“Sing - Sing, Joliet. Pūs

lė nukrito ant dželos jardo. 
Manėm, kad bombą kas nume
tė. Pasirodė ne. Viduj radom 
žirnių ir prie pūslės slipą su 
parašu “‘Antanas Vaidukas.’’ 
Ačiū, žirnienės mes čia gai^^L 
nam užtektinai. Reikėjo įdėfl^F 
kumpį ar lašinių. Pasirašo 
Kalinys No. 0001.”

“Kong-Kong, Čainija. Pūs
lė nukrito ant vidurio strito. 
Prie pūslės slipas su parašu 
— “Ilgas Jurgis.” Prašo au
kų. iVukų neišgalim. Jei rei-

Praėjusį sekmadienį įvykusi dienraščio 
“Draugo” gegužinė šauniai pavyko. Suvažia- ..

tikina, kad ten sėdėti truputį 
per karšta...

Bailesnieji kareiviai, gerai

žius Lietuvos jaunimo R. Kry 
žiaus valdybai atsiuntė laiškų, 
kuriame įdėjo ir Amerikos 
Jaunimo R. Kryžiaus nariųa _ v . . . is tolo stovėdami, stebi ir lau- . _vusios tūkstantines žmonių minios parode,.,. , . ... sveikinimus musų mokykloms. . \ . k... a a. a . .. • . kia, kuo pasibaigs jų “kamer-kad musų vienintelis tautines ir religines , ,, .v dų” drąsumas.minties dienraštis Amerikoje turi daug se

kėjų, visuomenėje turi pasitikėjimą ir reika
le gausingai yra paremiamas. Tuo būdu die-

Tuo laiku aukštaitis, pir
ties savininkas, flegmatiškai

nraštis gali drąsiai žiūrėti į ateitį ir plačiu šyps(xlamas, painia kibirą ša-
nžsimojimu tarnauti išeivių religiniams ir 
taut niatns reikalams. Lietuvių visuomenė 
“Draugui” parodė savo nuoširdų draugiš
kumą, tuo pačiu ir “Draugas” jai atsimokėk

Ko vandens ir staiga supila 
ant įkaitusių akmenų. Pašoka 
karšto garo srovė, o su ja 
pašoka ir visi drąsuoliai ir

singe tvanus. Skridimas giri- ktej „t^un aliejaus, kurio 
kiaušiai bus atidėtas ant ru- dar truputis liko nu0 aJ)ais
dens. Pinigų Siort. ' metai8 susiboslinusios jūsų
Kiaušyn is.’ Pūslėje radau vie- kumpanės.” 
ną slieką. Ačiū. Pasirašo £u-
vis Perč.”

“Stakjard, Čikago. Pūslė 
nukrito ant Armuro planto 
kamino. Fajermonas turėjo 
nuimti. Prie pūslės slipas;

Tai tiek vieną dieną gavau 
orogramų apie pūslių nusilei
dimą. Jei dar jų gausiu, ir 
jums paskaitysiu.

siunčiamus pasaulio geros va- atideda-
lios dienos — gegužės 18 d. 
proga. Amerikos jaunimo svei 
kildinai mūsų mokykloms pa-

mas ant Džiun 2. Padarykit 
naujų pūslių. Užmokėsim. Pi
jus Mnka.” Šį orogramą at

— Koks skirtumas tarp va
saros ir meilės?

— Jokio. Po vasaros ateina 
ruduo, o po meilės ženatvė.

lasyti gražia ir 'taisyklinga |siuntč kumpinė.
lietuvių kalba. Amerikos jau- Į Kaunas, Lietuva. Pūslė mi
nimo sveikinimas bus paskelb- krito aerodrome. Prie pūslės 
tas visoms Lietuvos mokyk- slipas: ‘Susimildami, siųskit 
loms. lsb< telegramą, kad pas jus ir vi-

— Kada žmogus nemato it- 
negirdi, kftg ant žemės deda
si?

— Tada, kada miega,
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Paskutinis Susitikimas
APYSAKA

1 1 111 === Kaz. Andriušis .... .
(Tęsinys)

— Žinai, motute, — gerai 
apsisprendusi karti} sakė mo
tinai, — aš savo širdį jau esu 
pažadėjusi Dieviškajam Sužie
duotiniui... Aš noriu būti vie
nuolė.

— Genute, ką kalbi?! Iš 
kur ,tau ta mintis? — lyg ne
suprasdama klausė motina.

Kun. Jurgis F. Jonaitis
(Sidabrinio jubiliejaus proga)

Rašo kun. Juozas Jusevičius męs balandžio 23, 1880 metais.
Daug yra žmonių, kurių gy- 'Buv0 jallnia"sias » ,lvylikua 

veniniu ir darbais' niekas ne- va,k’»- Jo t“vellai’ J°-

gyvulius iš tvartų. Visos su
bėgusios, kaip susitarusios 
pradėjo sekvestratorių ir poli
cininkus drapstyt purvais, lai
styt pamazgomis, vanot šluo
tomis, ir kuo pakliuvo, kol iš
vijo iš Dubičių bažnytkaimio.

Išvažiavus sek vest rat oriui,
dar ilgai verkė moterys ir vai 
kai ir keikė lenkus, nes jautė, 
kad dar nepabaiga, dar nevi
sai apsigynė. Visą naktį ir ry
tojaus dieną nerimo laukdami 
sekvestratoriaus atsivežant 
daugiau policijos ir kariuome
nės. Ir neapsiriko. Rytojaus 
vakarą jau sutemus, atvažia
vo pats apskrities viršininkas 
su būriu policininkų ir sekve- 
stratorium. Prasidėjo dubiciš
kių kančios. Ašaros, verks
mas, keiksmai maišėsi su da
ngum ir žeme. Areštavo visas 
moteris ir pradėjo tardyti pats 

Į starosta, grasindamas atiduoti 
' teismui už pasipriešinimą val- 
' džiai. Ištardęs visas moteris 
paleido, tik dvi areštavo ir 
išsivežė, kurios, Storastos ma
nymu, buvo kalčiausios.

Po tardymo jau prašvitus 
visų Dubičių bažnytkaimio gy
ventojų suvarė visus gyvulius 
į krūvą ir pareiškė: kas norit 
tai pirkit, bet mažai tokių bu
vo, kurie atsipirko, o kitus iš
sivarė. Tačiau graudinąs ir tie 
kurie atsipirko, nes ryt po ryt 
vėl sekvestratorius atvažiuos, 
aprašys ir parduos iš varžy
tinių už mokesčius.

Galima suprasti, kaip jau 
čiasi žmonės, jei visam bažnyt
kaimy nepaliko nė vicros ka
rvės.

Kadangi aplaistytų ašarom 
gyvulių niekas nenori pirkti, 
tai sako, kad karves parduos 
kariuomenei. Tokių atsitikimų 
jau buvo.

Kitą naktį kažin kas Dubi- 
č.iuose pastatytą Narbutui pa
minklą, medinį kryžių nupjo
vė, o akmeninį paminklą ap
daužė. Dabar nuolat Didučiuo
se dežuruoja policija, tardo

Tsb.

rdžią nelaimingųjų juodukų 
būklę.

Štai ir uostas. Čia žmonių 
minios invairaus plauko: bal
ti ir juodi, apsirengę ir pus
plikiai maišosi visi drauge.
Triukšmingo ‘‘valio” išlydė
tas Stasys pamažu išlipo iš'padeda į laikraštį mažą ži nu- būnunt’ t6vukas mirė. Moti- 
i_;— •• ... , ‘ nele vįena turėjo rūpintis ma

žu Jurgučiu. Negalėdama jo 
siųsti į mokyklą, pati mokino 
skaityti, rašyti ir tikėjimo da
lykų. Prie šv. Komunijos Jur
gis buvo prileistas savo para
pijoje. Paskui mokinosi pas

sidomi. Jie gyvena, dirba, mi
ršta ir tai niekam neįdomu. 
Mažai kas žino apie juos, ma
žai kas kalba ir maža kas ra
šo. Jiems mirus jei graborius

naitis ir Elzbieta Griciūtė, ta
da gyveno Kuršėnuose. Buvo 
ūkininkai ir kaip tais laikais, 
po rusų priespauda, labai va
rgingai gyveno. Jam jaunam

laivo. \ ieni jį sutinka malo- tę, gerai, o jei ne, tai ir taip
kiti šnairuodami, nepa

'-"Nepyk, ntot'ute," kad taip j lenki?t*’ Pri*‘ma Prie *>
nas juodukas, žemai nusilen
kia ir sako, paduodamas ma
žą popieriuką.

— Tėvas Justinas mane siu

noriu padaryti, nes aš jaučiu 
savo širdyje vienuolės pašau
kimą, jaučiu Išganytojo bal
są, kviečiantį in tobulesnį gy
venimą. Jei jo neklausyčiau, 
nelydėtų manęs Dievo palai
ma ir būčiau labai nelaimin
ga visą gyvenimą.

— Jei tokia Aukščiausiojo 
lia, aš nedrįstu priešintis, 

— susijaudinusi ištarė moti
na. — Jei tikrai jauti pašau
kimą in vienuolynį luomą — 
tepalaimina Tas, kuris1 tave 
šaukia ir teduoda stiprybės iš
tesėti Jo tarnyboje. Motina 
niekuomet nesipriešins kilnie
ms norams, jei tik jie sutin-

gerai. Vienu žodžiu, jie nie
kam nedaro jokios įtakos.

Kiti vėl yra labai garsūs 
savo gyvenimu ir darbais. Ką 
tik jie daro, visi į tai žiūri,

ntė pasitikti misijonierių bro
li Stanislovą. Manau, aš nesu
klydau ?

— Taip, visai teisingai ma
ne pažinai, — patenkintas at- 
sakė Stasys. - 0 kaip tave,kaiP° koniSas-

mato, mintija, kalba ir rašo. j privatų mokytoją Kuršėnuose. 
Prie paskutinės rūšies priklau Į Pagalios, buvo pasiųstas į 
so ir kunigas Jurgis F. Jonai- Į Šiaulių gimnaziją, kurioje iš
tiš, kuris siais 1935 metais sve buvo du metus.
nčia savo sidabrinį jubiliejų

ka su Dievo valia. Neverčiu 
tavęs nei tekėti, nei eiti in 
vienuolyną, rinkis pati ką no
ri, nes nenoriu daryti prie
vartos, kad paskui visą gyve
nimą būtum nelaiminga. No
ri būti vienuole ir užtikrinti 
savo sielos išganymą — telai
mina tave Dievas.

Genutės troškimai išsipildė 
Po trijų mėnesių stojo in vie
nuolyną, o po pusantrų metų 
apsirengusi baltais, kaip le
lijos žiedas, rūbais, atsisvei
kino su mylimąja motina ir 
žengė prie Sužieduotinio al
toriaus. Paskui jau juodais 
vienuolės rūbais paaukojo sa
ve Dieviškajam sieli} Sužie
duotiniui ant klusnybės, skai
stybės ir neturto aukuro.

Ir dabar ją matom štai prie 
traukinio su kitom dviem vie
nuolėm, kurios vienuolyno rei 
kalais važiavo in Ameriką, o 
Genutė jas atlydėjo.

Susitikęs ir vienas antrą 
pažinę, pasisveikino ir, keliais 
žodžiais pasikalbėję, persisky 
rė: vienas išvažiavo in toli
mąją Afriką, o sesuo Teresė, 
pirmiau buvusi Genutė, grįžo 
in vienuolyną.

Brolis Stasys ir vienuolės 
msėdo in vieną vagoną. Ilgai 

rjis dar žiūrėjo liūdnomis, skau 
sino pilnomis akimis in pro' 
langą bėgančius tėvynės lau
kus. Lyg kas sakyte sakė, kad 
paskutinį kartą mato imtinės 
padangę, paskutinį kartą jam 
šviečia Lietuvos saulė, vilioja 
graži žaliuojanti gamta. Ir 
jo nujautimas buvo tikras...

Saulė jau sviro in vakarus, 
kai jie persėdo in kitą trau
kinį ir dundęjo per Vokietiją. 
Toliau kelionė taip pat vyko 
gerai: nei sausumoj nei van
denyne neinvyko jokių pavo
jų-

Pagaliau švinta Afrikos ho
rizontai. Brolis Stasys juos 
pasveikino kilniu širdies džiū 
gesiu, išsiilgimu, ryžtingumu. 
Juo arčiau Afrikos krantų, 
juo labiau jis nerimo: ten jo 
laukia juodukai, kuriuos jis 
taip pamilo, ten tėvas Justi
nas, ten jo veikimo dirva, jo 
idealas, gimęs pirmose vaiky
stės dienose, kai pamatė sku-

vadina tėvas Justinas?
— Povilu. Pirmiau mane 

visi vadino Galinguoju Anu- 
ja. Mano tėvas buvo didis bu
rtininkas, o aš jo antrasis sū
nus, tėvo Justino kataeheta, 
Didžiosios Dvasios mažiausias 
tarnas.

— Geras iš tavęs vyras, Po
vilai, — pagyrė negrą Stasys 
ir paprašė tuoj vesti artimiau 
siu keliu in misijų stotį.

Be jokio poilsio, nieko ne
laukdami, jiedu patraukė tie
siausiu keliu, per laukus, mi
sijų stoties link. Antros die
nos apypiete, labai nuvargę, 
pagaliau pasiekė mažą, nese-

Sulaukęs 18 metų Jurgis a-
Dar studentu būdamas kun.lpleid,° k“?*0 '

Jurgis F. Jonaitis buvo laba, mCTlk» laimeS lesko11- Atvyko

populiams. Vieni su juo juo
kų t urėjo, kiti linksminos, dar 
kiti rengė jo pagerbimui pa
rengimus.

Kai tik tapo kunigu, jo dar
bų garsas pasklydo po visą A- 
meriką ne tik lietuvių, bet 
taip pat ir svetimų žmonių ta
rpe. Visur apie jį kalbama, ra
šoma. Paskutiniais septyniais 
metais kun. Jurgiui Jonaičiui 
teko dirbti svetimtaučių tar
pe. Anglų laikraščiai yra pil 
ni žinių apie jo mažiausius da
rbelius. Žinoma be jokių šmei
žtų ir blogų aprašymų, kaip

į Bostoną pas savo sesutę 1898 
metais. Jis negali užmiršti tų 
metų, nes tai buvo Amerikos 
ir Ispanijos karo metai.

Kaip kiekvienam ateiviui, 
taip ir Jurgiui prisiėjo ieško
ti darbo. Tuojau surado įvai
rių darbų. Dirbti nesibijojo. 
Dienomis dirbo, o vakarais ė- 
jo į mokyklą mokytis anglų 
kalbos.

Kiek’ padirbęs ir pasimoki
nęs išvažiavo į Šv. Boneven- 
tūro kolegiją, Allegbanv, N. 
Y. Kai tik baigė kolegiją, 1906 
metais, tuojau dvasinė valdžia 
pasiuntė į garsų Belgijos Tzm-

GEGUŽĖS PIRMOJI DIENA BERLYNE
Berlyno policijos įsakymu kas sveikas turėjo daly

vauti gegužės iii. 1 dienos susirinkime, kad girdėjus Hit
lerio sakoma prakalbų. Tad suplūdo šimtai tūkstančių 
žmonių.

kad buvo lietuvių laikraščiuo-
niai tėvo Justino insteigtų i Se jaiu klebonaujant lietuvių įvaino universitetą, 
stotį. Pakeliui sutiko kelis pa-1 parapijose. Paskutiniais trimis
žįstamus juodukus, kurie net 
šokinėjo iš džiaugsmo, pama
tę anksčiau buvusį mažą, bet 
labai gerą ir malonų berniu
ką, dabar jau išaugusį in au- prOga man labai malonu

metais man teko gyventi ne
toli kun. J. Jonaičio ir daug 
apie jį girdėti bei pačiam ma-

Po kiek laiko vėl sugrįžo į 
Ameriką. Tų laikų Omalios 
vysk. R. Scannell pasiuntė jį 
baigti kunigui reikalingus mo-

tyti. Jo 25 metų sukaktuvių ( j<sįus į pauĮįaus sejnjnarĮ_

kštą vyrą, vilkintį misijonie
riaus rūbą. Jie gerai suprato, 
ko jis čia atvažiavo ir džiau
gdamiesi nulydėjo pas tėvą 
Justiną.

Tėvas Justinais, sunkiai 
kerštingų negrų sužeistas, gu
lėjo ligos patale. Jo galvą 
puošė apyžili plaukai, ilga 

barzda dengė pusę krūtinės. 
Veide matėsi kelios gilios va
rgo ir kančių nagais inbrėž- 
tos raukšlės, nors žvilgsnis 
dar toks malonus, gaivinan
tis. Pamatęs ineinantį Stasį 
lengvai atsiduso ir tyliai vir
pančiu balsu ištarė:

— Dabar, Viešpatie, gali 
atleisti savo tarną, nes štai 
prieš mane stovi jaunas, pil
nas energijos misijonierius, 
mano inpėdinis.

Paskui ugningas pasisveiki
nimas, linkėjimai, broliški pa 
šnekesiai, naujos jaunajam 
misijonieriui pareigos ir t.t. 
Visko net negalima aprašyti, 
o tam, kuriam neteko pergy
venti to, ką pergyveno tėvas

rašy
ti vieną, kitą dalyką iš kun. 
J. F. Jonaičio gyvenimo. Viso, 
ką jis pergyveno, nuveikė joks 
žmogus negali surašyti. Jo gy
venimas taip įvairus ir jo da
rbai taip platūs, kad reikėtų 
didžiausios knygos. Tam dar
bui aš neturiu nei laiko nei 
galimybės. Jei malonūs skai
tytojau patėmysi kun. J. F. 
Jonaičio gyvenimo ir darbų a- 
prašyme trūkumų, bus mano 
neapsižiūrėjimas ir dėl to «š 
anksto prašau man atleisti.

Jaunystės Dienos
Kiek aš iš paties kun. J. Jo

naičio sužinojau, jis yra gi-

se, mokyti in mokyklą susirin
kusius juodukus. O tas reika
laudavo labai daug laiko. Tik 
vakare sugrįždavo prie serga
nčio tėvo Justino ir padėda
vo kataclmtai Povilui slaugy
ti ligonį.

# ♦ »
Praslinko pusantrų metų. 

Tėvas Justinas jau seniai pa

jų, St. Paul, Minn. Įšventintas 
kunigu gegužės 5 dieną, 1910 
metais, Šv. Cecilijos katedro
je, Omaha, Nebraska.

Šv. Antano parapijos 
Klebonas

Po įšventinimo kun. Jurgis 
F. Jonaitis buvo paskirtas Šv. 
Antano parapijos klebonu 0- 
maliojė. Jis ilgą Išliką sunkiai 
ir energingai dirbo pastoraci
jos darbą. Jam užėmus para
piją buvo vien tik bažnyčia 
ir toji apkrauta skolomis. Pa
čiam klebonui prisiėjo gyventi 
pas airių kleboną Šv. Marijos 
parapijoje. Jaunas kunigas vi
sai nenusiminė, bet tvirtai pri
dėjo savo rankas prie darbo.

sveikęs. Tiesa, jau ne toks 
Justinas ir brolis Stasys po1 stiprus kaip anksčiau prieš 
penkerių metų susitikimo va-! keletą metų, bet dar uoliai 
landoje, sunku būtų suprasti ‘ dirba misijonieriaus darbą, 
ir atjausti jųdviejų jausmus,' Abu su broliu Stasiu varo gi- 
kada vienas, jau neturėdamas lią sielų išganyme vagą.
vilties pasveikti, laimingai su
laukia savo tautiečio, jaunojo

Kartą br. Stasys gauna vie 
nuolyno vyresniojo laišką, ku-

didvyrio, kilnaus misijonie- J riame rašo, kad, kiek galint 
riaus. Ir jie abu tą valandą; greičiau, teparvažiuoja jis m
paskęsta laimės ir džiaugsmo 
jūroje.

Tačiau neilgai jiems teko

vienuolyną. Priežastis nepara 
syta, tačiau klusnus vienuolis 
to nereikalauja, tik ima sku-

džiaugtis. Broliui Stasiui in- biai ruoštis kelionėn. Bet, de- 
vairiais reikalais reikėjo vai- ja... Viešpaties buvo skirta 
kščioti po plačiuosius Afrikos kitaip.
laukus, nuolat būti pavojuo-, (Daugiau bus)

Įvairiais parengimais jis sten
gėsi mažinti skolą.
Šventina šv. Antano vėliavą
Tais laikais buvo įpratę 0- 

malios ateiviai daryti procesi
jas gatvėmis. Tokie vaikščio
jimui gatvėmis susidėdavo iš 
įvairių tautų ir tautelių. Visi

VILNIAUS LIETUVIŲ 
KOVOS SU SEKVES- 

TRAT0R1A1S
Daug- kartų sekvestratorius 

aprašinėjo dubiciškių turtą, 
daug kartų pardavinėjo iš va- 

žmonės rinkdavosi vienoje vie jržytinių, bet dar vis nepasku-
toje, paskui stoję į eiles ėjo 
gatvėmis į tani tikrą bažny
čią. Tai buvo daroma muzi
kai pritariant.

Panašus vaikščiojimas buvo 
padaryta, kai kun. J. Jonai
tis šventine Šv. Antano drau
gijos vėliavą. Procesija susi
dėjo iš lenkų, airių, čekų ir 
lietuvių. Jie visi susitiko net 
South Omalios mieste, o pas
kui žygiavo į šv. Antano baž
nyčią, kur buvo atliktos šven
tinimo apeigos. Pirmą kartą 
Šv. Antano bažnyčia priglau
dė virš tūkstantį žmonių. Pa
rapijai liko keletas šimtų do
lerių. Kad surengus tokį da
lyką įvairių tautų tarpe, rei-

tinį, o jau kai atvažiavo va
sario mėnesį, tai norėjo paimt 
ir parduot iš varžytinių visus 
dubiciškių gyvulius kilo di
džiausias triukšmas, moterų ir
vaiku verksnias susimaišė su * +
keiksmais. Matydamos mote
rėlės, kad liks be gyvulių, be 
pieno su mažais vaikučiais, ne
laukdamos vyrų pagalbos, 
stvėrėsi paskutinių priemoniij, 
kai sekvestratorius varinėjo

Jau Galima Įsigyti Nauja
Maldaknyge Ir Pamaldi] Vadovėlis
Ši nauja maldaknygė yra nedidelė, 256 pusi., gražiai iš

leista, patogi neštis, talpina visas reikalingiausias maldas, 
kalinga pasiaukojimo, energi- litanijas ir giesmes. Pagamino Lietuvių Kunigų Draugija, pa
jos ir darbo.

(Bus daugiau.)

Peruvijoj privatinė kompa
nija tvarko pašto reikalus.

maldų subendrinimui visose lietuvių bažnyčiose Amerikoje. 
Išleido Tėvų Marijonų Vienuolija.

Kaina audekliniais viršais 65c; paauksuotais kraštais 75c; 
odiniais viršeliais $1.25. Užsakymus siųsti adresu:

“DRAUGO”KNYGYNAS
2334 So. Oakley Avė. Chicago, III.

EMIL DENEMARKiHI



DRAUGĄ S Trečiadienis, gegužės 16, 19^5

IMSIM LIETUVIŲ ŽINIOS
KAS NAUJA PAS MUS
S11EBOYGAN, \VIS. — Ge

gužės 5 d. vakare įvyko mūsų 
parapijoj Sutvirtinimo Sukra

JAUNIMAS
Chicagos lietuvių katalikų jaunimo skyrius

Liepos Ketvirtoji — Chica
gos Lietuvos Vyčių Diena. Vi
si joj dalyvaukime!

KRONIKA

SUCH /S LIFF

vo nevedęs, turėjo 64 m. aniž., 
kilęs iš Krakių parapijos, Kar- 
čupių vienkiemio. Jaunas bū
damas griežė kunigaikščio 0- 
ginskio orkestroj. Į Amerikų
atvyko 1000 m. į {Sheboyganų

uiento iškilnius. J. E. arkivya- J m tur{j() nuosavi( foto. 
kūpąs S. A. Sliilch klausinė „.ri,Į-įjOS ^tudijĮj. Mirė aprūpi- 
jo vaikučių katekizmo per dan
giau kaip pusvalandį. Vaiku
čiai buvo rūpestingai priren
gti paties klebono ir labai pa
tenkinančiai atsakinėjo į klau 
simus. Sutvirtinimo Sakrame
ntų gavo 27 bernaičiai, 27 me
rgaitės ir 3 perkrikštai. Viso 
57 asmenys. J. E. savo pamok
sle pareiškė, jog labai jam yra 
linksma matyt šių parapijų, 
padariusių žymių pažangų nuo 
pirmesnių atsilankymo, po va
dovyste darbštaus klebono.

utas Šv. Sakramentais.

Šįmet jaunimas turės net du 
baseball ratelius. Vienų kieto 
sviedinio, atletų klūbas, kitų 
— minkšto sviedinio, Šv. Var
do jaunamečių draugija. Atle
tų klūbas rengia kortų vaka
rų gegužės 19 d.

Iškilmėse dalyvavo didelė 
minia žmonių ir daug dvasiš
kuos. Iš lietuvių kunigų buvo 
Maltis, Mihvaukee lietuvių 
klebonas.

Beje, naujai įrengtas vysku
po sostas, rodos pirmų kartų 
mūsų bažnyčioje, darė malo
naus įspūdžio.

Jau rodosi ženklai, kad ge
resni laikai pradeda apsireikš
ti ir pas mug. Praeitų sekma
dienį prie mūsų bažnyčios ma
tėsi net trys nauji parapijie
čių automobiliai. Perka juos 
biznieriai, perka ir paprasti 
darbininkai. T. P.

SUTEMŲ ILGESY...
Dabar gi jaučiu,
Kad kaž-koks ilgesys 
Liepsnojančių širdį 
Slapčia pabučiavo...

Kas vakaras sklaidos 
• Po sutemas dainos

Lyg fleita tarp pirštų 
Iš ilgesio verktų...

Ko noris tada:
Ar gyventi begalo,
Ar rankos draugužių 
Akis kad užbertų?...

Taip vakaro sutemoj, 
Ilgesy paskandinta, 
Norėčiau pamiršti 
jau viskų, oi viskų...

Gal užmiršiu šį sapnų,
Šį ilgesį skaudų,
Kai tvliai nukrisiu •/
Lyg lapas pageltęs...

Nemuno duktė

nuėjo į bažnyčių. Viena gie
dojo, kita klausėsi.

Iškilmingos pamaklos širdis 
jaudino. Pamokslas žmones su 
graudino. Choras nepaprastai 
gražiai giedojo.

Po pamaldų, atsidflrusios

Vakar vakaro Aušros Var
tų parap. kambary įvyko n. 
Vyčių Chicagos apskr. mene 
sims susirinkimus. Padaryta 
keletas svainių nutarimų jau 
mino darbuotės progresui. Nu

gatvėje abi buvo susimųsčiu- ‘statyta Liepos Ketvirtosios — 
sios. Magdė galvojo, kodėl jos Į L. V yčių Dienos programa. J. 
draugė per pamaldas verkė. į Poška skaitė paskaitų temoj, 
Eidamos šaligatviu abi tyle-Į “Naujoji Lietuva”, 
jo, bet, po kiek laiko, draugė

Gegužės 12 d. — Motinų die 
noje buvo tinkamai pagerb
tos parapijos motinėlės. Rytų 
po pamaldų sodalietės pavai
šino užkandžiu ir gražiu dai
nų programų.

DRAUGĖS PAVYZDYS
Magdė baigė gimnazijų. Įtu- 

Šv. Kazimiero parapija šį- denyje stos universitetan. Ji 
met Motinų dienų gražiai pa- buvo dorų katalikų tėvų duk- 
minėjo. Bažnyčioj altoriai bu-, tė, taip pat priklausė chore ir

IŠ RACINO PADANGĖS

tarė:
— Kokios gražios pas jus 

pamaldos. Pas mus tokių į- 
spūdingų apeigų nėra. Pas 
mus Dievo garbinimas yra ša
ltas, sustingęs.

Magdė suprato, kad jos 
draugė ne katalikė.

Guosdama savo draugę Ma
gdė tarė:

— Stengsiuos, kiek galėda
ma, tau padėti, 
rytojaus, išklausius šv. mišių,
Pasibučiavusios skyrėsi. Ant 

Magdė zakristijoje vakarykštį 
įvykį papasakojo klebonui.

Už kiek laiko vienų sekma
dienį choras padidėjo nauju 
nariu. Tai buvo Magdės drau-

L. V. “Dainos” choro PJ35 
36 m. sezono vadovybė bus iš
rinkta ryt vakare įvykstan 
čiam choro visuotinam susiri
nkime.

Pereitų trečiadienį, North 
Sidėj įvyko L. V. 5 kuopos 
rengtos savojo baske! holo ty
mo pagerbimo vakaras. Pager
bimo vakaran iš apskr. vado
vybės atsilankė M. Brazaus
kaitė — apskr. sekretorė.

*1 by the fashion hints, Bill, that atrlpes ain’t beis* »oni hy 
the best people this apring.”

*Y«u aaid it, Oabert. Bum lawy«rs aet this style for me."

Šįmet pavasarinis bazaras 
įvyks gegužės 26 d. Bus lei
džiama apie 100 puikių rankų 
dirbinių.

Naujų langų fondas sparčiai 
auga. Prie seniau paminėtų 
keturių fundatorių, dar pri
sidėjo du. Po vienų langų au
kojo Motiejus Navickas, atmi
nčiai savo tėvelių, ir Moterų 
Sųjungos kuopa. L’ž poros sa
vaičių jau bus įdėti šeši lan
gai.

vo gražiai papuošti, ypač Pa-I
neles Šv. altorius. Sodalieijos 
draugija su savo motinėlėmis 
ėjo in eorpore prie šv. Komu
nijos. Malonų įspūdį darė trys 
mažos mergelės baltai parėdy
tos, kurios nešė lelijų vainikų 
ant gražiai papuoštos paduš- 
kėlės ir padėjo ant altoriaus, 
po Dievo Motinos statulos ko
jomis.

Garbė jums, motinos, kurių 
dukterys priklauso Sodalici- 
jai.

Per procesijų mergaitės an
geliškai giedojo, o gerb. kle
bonas kun. J. S. Martis pasa
kė pritaikintų Motinų dienai 
pamokslų ir dėkojo motinoms

kas sekmadienį savo balseliu 
Dievui garbę duodavo.

Stojus universitetan, Magdė 
susibičiuliavo su viena tamsia
plauke. mergaite. Viena nuo 
kitos nesiskirdavo. Abiem mo
kslas sekėsi.

Bažnyčioj sekmadieniais bū 
davo iškilmingos pamaldos. 
Magdė eidavo į bažnyčių, o 
draugė pasilikdavo namie.

Vienų sekmadienį abi sykiu

tapusi katalike.

IŠ ŠALIES ŽIŪRINT

Š.

Penktadienį, gegužės 10 d. 
liuselande įvyko tenykštės 8 
L. Vyčių kuopos "Monte Car- 
lo” šokių vakaras. Pavyko sė
kmingai. Buvo svečių iš visų 
Chicagos Vyčių kuopų ir net

Iš STUDENTŲ SUSIRIN
KIT

(Gegužės 9 d. Aušros Vartų 
parap. salėj)

narių nuomonės apie Studentų 
organizacijų, patiekti keli pla
nai organizacijos išsiplėtimui.

Iš eilės sekė naujų narių 
prirašymas. Prie kuopos prisi
rašė Elena Damkiūtė ir Stella

Vakare, 8:15 vai. po geguži- J Jankauskaitė. Dalyvavo taip 
iš tolimosios Indiana liarbor, nių pamaldų jauna kų tiktai gį svečias studentas P. Bart- 
-Lnd. ' Chicagoje suorganizuota Stu- kus iš De Paul universiteto,

dentų kuopa laikė pirmųjį fo- :
-------- 1 šeštadienio vakare (geg. II)

Už dešimties dienų VVest Si Ciceros L> y u kuopa tur-.
jo taip pat šokių vakarų, ku
liu atsilankė daug jaunimo iš 
įvairių lietuvių kolonijų.

ciniečiai dėkingi varg. ii- cho- į jįu^ 
rui už surengimų gražaus va
karo - koncerto.

dėj įsikurs nauja Vyčių šei
ma... — Juozas Petraitis, L. 
V. 24 kuopos pirmininkas ve
da Monikų Žibaitę, U. Vyčių 
Chicagos apskr. I vice pirmi
ninkę... Visi Chicagos Vyčiai 
savo darbštiesiems idėjos va
dams linki laimingo šeimos ži-

“VVorhl Playliouse” kine
---------- i (vidurmiesty) dabartiniu me-

Gegužės 26 d., parapijos sve i tu rodoma angių gamybos fi- 
tainėj bus teatras. Iš Kenosha Įima “Nebaigtoji Simfonija...”

arba “Šuberto romansas...” J- 
spūdingas paveikslas... Lietu-

ir jų dukrelėms už gražų pa- atvažiuos geriausi lošėjai su 
sirodymų. ■ Sražm veikalu. Pertraukose

Į Tų pačių dienų Šv. Cecilijos ^)US pamarginimų. Visi Keno- 
Balandžio 22 d. palaidota Į parap. choras suruošė koncer- s^a Mihvaukee lietuviai įdomi, kad statant jų, garsus 

parapijos kapinėse Petronėlė fSokolų svetainėje, vadovau ' kviečiami atsilankyti. Pelnas rekordavimas padaryta lietu-
Bičkienė. Velionė buvo kilusi 
iš Nemakščių parapijos, Mos
teikių kaimo. Paliko tris sū
nus, jau suaugusius ir vyrų.

jant varg. J. Kailiukaičiui 
Koncertas gerai pasisekė. Pats 
klebonas buvo programo vedė- 
juni ir, atidarydamas vakarų,

eis parapijai.

Priklausė prie Tretininkų ir , pasakė kalbų apie Motinų die-
Šv. Onos draugijų. Abi drau
gijos suteikė gražų paskutinį 
patarnavimų.

Gegužės 1 d. taipgi parap. 
kapinėse palaidotas Kazimie
ras Ivaškevičius. Velionis bu-

Lenkijos premieras AYalery 
Slawek, numatomas mirusio 
diktatoriaus Pilsudskio vietai 
u&imti. (Acme Photo).

nos reikšmę. Choro dainos ’ 
žmonėms patiko.

Mūsų choras, naujai peror 1 
ganizuotas, vedamas varg. J. , 
Kailiukaičio pusėtinai išaugo, i

Viskonsino lietuvių chorai, 
laikykitės, nes kai vasarų bus 
Lietuvių Diena, kad nepasilik- 
tumėt užpakaly. Duetų daina
vo M. Darkintis ir S. Urba. 
Be raciniečių programe daly
vavo ir svečiai iš Kenosha, 
Wis., plačiai žinoma dain. G. 
Klevickaitė; solo dainavo ‘Ma 
myte mano”. V. Strosevičius 
skambino balalaika; buvo iš
šauktas kelis kartus,

Strosevičius yra žinomas 
choristas ir veikėjas Keno- 
shoj; nors dabar laiko biznį, 
bet neatsisako dalyvauti ir pa 
rengimų programuose. Toks 
biznierius vertas tautiečių pa
ramos.

Po koncerto buvo šokiai.
Choro dovanas — pirmų 8 

dol. gavo svečias iš Kenosha 
A. Laurinaitis (Mat, kenosliie- 
eių pusėtinas būrys buvo at
vykęs).

Visas koncerto pelnas ski
riamas parapijos naudai. Ka-

rmalį susirinkimų Veik visi 
kuopos nariai susirinko, kar
tu atsivesdami keletu naujų 
kuopai narių.

Dėl svarbių priežasčių gerb. 
kuopos dvasios vadas kun. J. 

Vyčių Ramovos (VVest Si- į Vosylius, M. I. C., negalėjo da
dės L. V. 24 kuopos nuosavo 

kambario) iškilmingas atida
rymas įvyksta sekantį antra-

(Tęsinys nuo 5 pusi.)

SUSTIPRINA NERVUS IR 
PAGELBSTI JIEMS ĮGYT

NAUJĄ SVEIKATĄ
NUGA-TONE sustiprina nervus, pa

taiso apetitą., stimuliuoja prie norma- 
liško veikimo virškinimo organus, už
tikrina ramų miegą, ir pataiso abelną 
sveikatą.

NUGA-TONE jau yra vartojamas 
per 45 metus, per tą laikotarpi jis 
įrodė esąs labai pagelbingas silpniems 
ir liguistiems vyrams ir moterims. Ne f 
praleiskit ne pamėginę NUGA-TONE. 
Parsiduoda visose vaistinyčiose. Gau-

lyvauti susirinkime, tat kuo
pos pinu. V- Šaulys atidarė
susirinkimą malda ir paaiški- 

. ■ i i 1 ... , . I Parsiduoda visose vaistinyčiose. linu-
tueiiĮ. įiKimos, kau suplauksi no organizacijos tikslą, kaip i kitę tikrą hcga-tone, nes joks ki- ,1..,,,. \r, ,*> • I I .. . .tas vaistas ne atneš tokių pasekmių
tldllį vyčių 1S visų Cliic. kuo- | n pasiekti: skatino narius rū- I Nuo užkietėjimo imkit—UGA-SOI.

j— Idealų Liuosuotoją vidurių 25c ir
pintis prirašyti, patraukti ki- į 50c.

Iš L. V. Chic. apskr. Spor- tus Chicagoje esančius studen-! 
to vedėjo -Juozo Glebausko su- tus-es ir profesijonalus į or-

■ žinojom, kad apskr. beisbolo ganizacijų. Pc pirm. kalbos, 
sezonas prasideda bėgyje atei- sekė nustatytas susirinkimo 

programas. Pareikštos įvairiųfilmą yra dar tuo nanču* dvleW ^avaičiy.

B. V. vio Alfredo Norkaus...

Budrik Furniture Mart
3345 ir 3347 S. Halsted St. 

KITA NAUJA BUDRIKO KRAUTUVĖ
MOTINOS DIENOS

Išpardavimas

Parlor Setai po $39.50
GRAŽI LKMPA DYKAI 

Didžiausias pasirinkimas gražių Parlor Setų
Chicagoje nuo .... $29«OO $200^0

LENGVUS IŠMOKĖJIMAI

JOI IN P. E\\ALD 
LOANS and INSURANt TE

Jeigu reikalauji pinigų ant Pirmo Mortgičio, arba 
apdraudos nuo ugnies, vėjo. ete., atsišauk. 

840 West jį3rd Street 
TELEFONAS: YARds 2790 arba 2791

KEISTUČIO SKOLINIMO IR BUDAVOJIMO B-VĖS
j ItAšTlfelE

TAUPYTI PINIGUS
1

Pradėkite taupyti savo uždirbtus pinigus šioje Fe
deral inėj įstaigoj. Galima pradėti taupyti nuo 50c į 
mėnesį ir aukščiau.

Jūsų pinigai yra apdrausti iki $5,000 per Federal 
Savings and Loan Insurance Corporation, YVashing- 
ton, D. C.

Darome paskolas ant pirmų morgičių, atmokėjimui 
morgičių, pataisymui namų ir pastatymui naujų namų, 
lengvais mėnesiniais išmokėjimais.

Raštinė atdara kas dienų.

įIMANO DAUKANTO// 2242 WEST 23rd PLACE 
ederalSavings

ANO LOAN ASSOCIATION 
OP CHICAGO

Phone CANal 8887

Ben J. Kazanauskas, raštininkas Ii

Kidneys Mušt 
Clean Out Acids

The only way your body cbn clean out 
Aclde ahd polsonoue erastee from your 
blood le thru 9 mllllon tlny, dellcate Kid- 
ney tubee or flltere, būt beaare of eheap, 
draetlc, Irrltatlng druge. If funetlonal 
Kidney or Bladder dlsorders make you 
suffer from Getttng Up Nlghte, Nervous- 
neae, Leg Palns, Backache, Girelei Under 
Eyos, Dlzzlness. Rheumatlc Paine, Acld- 
lty, Burnlng. Smartlng or Itchtng, don't 
take chancee. Get the Doctor'e guaran- 
teed Jjrescrlptlon called Cyetet (Siss- 
Tex). Worke faat, safe and aure. In 48 
houre lt muet br.ing ne* vitallty, and la 
guaranteed to flx you up ln one week or 
money back on return of empty pąckage. 
Cyetex coste only 9c a day at drugglets 
and the guarantee proteeta you.

I

TOLOSEFAT
MIm M. Katner ot Bmoklyn, K. T. 

vritea: "Have azed Kraaehen fer tho 
pa.t t raontha and ha.e nnt eftly Imt M 
ponndi būt feel eo mneh better tn erery 
*by. gren for people »ho den't eai 
redaee, Kraaehen le aronderfal to 
the lyilea healthy. I hetng a 
ehonld k no* for I'r* trled po 
tblnyi bat only Kraaeh.n anarerad all 
pnrpeaee.” (May U, IMt).

TO lot* fat SAFTLY and HARMLBHB- 
LY, teka a half teatpoonhll ot Krueehen 
Saite ln e glaaa of hot *eter ln tha 
mornlng before breekfaat—don't thiea a 
mornlng—e bottle that leete 4 veoks 
eo«ta bot a trlfle—get Krueehen Seltt et 
eny drugetore ln America. If not )oy- 
fttlly eatltfled ktter the flret bottle— 
money back.

etery

IT’S SIMPLY 
INEXCUSABLE

You eannot oxpeet fo moko 
frionds soctally or ln businssi 
if yOu hov« halitosii (bad 
breath). Since you eannot de- 
tect it yourself, the one woy 
of mokinu sure you do not 
offend is to gargle often with 
Usterine. lt instontty desfroys 
odors, improves mouth hygiene 
and checks infection. La m bert 
Pharmacal Company, St. Louis, 
Missouri.

LISTERINE
ends halitosis

Kilis 200,000X560 derins
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VIETINĖS ŽINIOS
JUOZO GURINSKO 

AUKSINIS JUBILIEJUS

šįmet gegužės 15 dienų su-

j lint ligoninėj vieny dieną pri
eina prie jo lovos auksins val
dininkas ir, pasilenkęs, paty
lomis klausia lietuviškai: “Ar 
tamsta lietuvis?” “Taip, at
sako nustebęs ,1. Gurinskas. 
“Aš iš pavardės spėjau, kad 
lamista turėtum būt lietuvis”, 
pasakė valdininkas. Tuomi pa-

tuviams pas svetimtaučius ma 
lonės prašyti finansų reikaluo
se. Susiėjus būreliui gvildeno 
tų klausima. ,J. Gurinskas, ku
riam teko prigulėti prie sve
timtaučių Paskolos ir Taupy
mo bendrovės, pramatydamas, 
kokių svarbių rolę loš tokia į- 
staiga išeivijos tarpe, pasiūlė, 
kad geriausiai ir saugiausiai 
— pradėti nuosavų lietuvių 
Paskolos ir Taupymo bendro-

LABDARIŲ DIRVA
KVIEČIAME IR PAS MUS

Praėjusį sekmadienį į ‘Drau

visai netoli kapinės, kur pė- 
kšeiomis galėsime į pamaldas
nueiti.

Į talkų ciceriečiams
Labdarių 3 kp., Cicefo, yra

sikalbėjimas ir baigėsi. Taigi VV ar')a spulkų. Ir kovo 25,
ir anais senais laikais yra bu
vę lietuvių aukštų valdininkų, 
apie kuriuos mažai kas žinojo.

Grįžęs iš kariuomenės J. Gu 
rinskas vedė Onų Zemeliūtę, 
vasario 16, 1885 m. Tais pat 
metais, pavasariui išaušus, le) 
įlosi laimės ieškoti užjūriu.
Jam atvykus Chicagon, kaip °
... -i-i ii ••• i i • Jono P tik pasitaikė blogieji laikai,

eina lygiai 50 metų, kaip Clii-1 tuoniet h. senį gyvenlojaį ne. 
cagon atvyko Juozas Gurins- j gaiėj0 gauti darbų, gi ateiviui 
kas. \ isi geiai suplautame, Įįesįaį gręSg badas. Tat truni- 
kad Juozas Guiinskas, at\y-Įj)aiu jaįj<uį Išvyko ant ūkio. Į 
kęs Chicagon, rado miestų ir Grįžęs algal gavo darba prie ' 

lietuvio Daugėlos, kuris turė-

1IS97, įsteigta Kęstučio Pasko
los ir Taupymo bendrovė, ku
rios pirmuoju pirmininku bu
vo sumanytojas Juozas Gurin
skas ir kurios nariu dabar y 
ra. Ši bendrovė išaugo į mili
joninę įstaigų ir per paskuti
nius 25 metus vedama labai 
;abaus ir sumanaus raštininko 

Evaldo.
Kadangi Juozas Guiinskas 

visuomet buvo aktyvus, tatgi 
teko jam dalyvauti “Lubels- 
kos unijos” susirinkime, ku-

go’ piknikų suplaukė tūkstan
tinės žmonių minios. Žmonių 
suplaukė tiek daug, kad par
ke nebeliko vietos, o automo- guvusį jį valdžios leidimų da- 
bilių piistojo-pakeliais kelios ■ ryG vįeį.j rinkliavų miestu 
mailės. Nebesuiadę kur apsi- j Kadangi surinktos aukos eina 
stoti, šimtai automobilių grį-' lietuvių labdarybei, dėl to 
žo namo. taip Lučių Imti ir niįest0 valdžia maloniai duo- 
gegužės o0 d. (Y arnikų dienų;, ja leidimų jas rinkti. Tų gra- 
kuoniet Lietuvių Labdarių Sų- 
junga tame pačiame Vytauto
parke laikys savo metinį pik- rb

Chicagos lietuvius visai kito 
kiaine stovyje, negu dabar. 
Chicaga tada buvo perpus ma
žesnė, o lietuvių buvo tik ma
žas būrelis.

Juozas Gurinskas iš. Lietu
vos iškeliavo Šv. Jurgio šve
ntėje, balandžio 23 d., o Chi- 
cagą pasiekė gegužės 15, 1885. 
Kilęs iš Pavištaičių k., Vištv-

jo savo rūbų siuvyklų ir ten 
per visų žiemų dirbo už $3.00 
į savaitę. Vėliau, pramokęs a- 
mato, dirbo privatėj dirbtuvėj 
per 14 metų ir 15 metų pas 
Jlart Schal'fner ir Mara.

Draugijinis gyvenimas 
Nors tu laiku lietuviai buvo

čio parap. Amerikon vyko at- j priversti apleisti tėvynę ir ie-I vškoti laimės, laisvės ir geres-

GEGUŽINIS IŠVAŽIAVIMAS
Marijonų Koleg. ir Seminarijos 

Chicagos Apskričio Rėmėjų

Sekmadieni, Gegužes - May 26 d., 1935
MARIJONŲ ŪKY

Gražiai pasidarbavo

žiu progų reikia gerai išnau
doti. Ciceriečiai gerai tam da

ili organizuojasi. Tačiau ir
nikų. Tuomet dėl vietos stokos cliicagieciai turi ateitį jiems
automobiliams sustatyti ne
reiks rūpintis, nes visas par
kas bus sausas.

“Draugo” piknike buvo gi
rdima kalbų, kad į labdarių 
piknikų tikrai atvažiuos ir

iri—iirr
liuoja. Ten nuvažiavus ir gtą 

Praėjusį šeštadienį į lalnla- įžti nebesinori. Labd
rių ūkį buvo suvažiavę lab- j............ ......—\
dariai iš North Side, Cicero, , Floridos valstijoje yra 299 
Tovvn ot l^ake, YYest Side, Ma- į cigarų fabrikai. Iš jų 200 yra 
rąuette Park, kad apgenėti Tampa mieste. Didžiausias ci- 
miškų ir aptaisyti tvoras. Jie garų fabrikas yra Jackson 
gražiai pasidarbavo. Ačiū ville, Floridoj. Visi lie falui 
jiems! Manoma važiuoti ir bū- kai per 1931 m. padarė 559, 
siniųjį sekmadienį. Prašome į 000,000 cigarų. Nežiūrint to,

į talka. Kiekviena labdarių 
kuopa Chicagoj turėtų suor
ganizuoti po keliolikų rinki
kių ir pasiųsti rinkliavos die
nų į Cicero prie šv. Antano 
parap. bažnyčios, kur bus pa- ,
skirstomas darbas. Nepamirš-! i 
kitę, kad toji rinkliava Cicero

talkų.
Ūkis dabar tikrai gražiai 

atrodo. Laukai ir miškas ža-

Amerikoje dėl vieno cigaro, 
surūkoma 20 cigaretų. Tai ti
kra dūmu šalis.

riame lenkai labai ‘broliškai’• kaj tas piknikas taip pat bū- 
ketino pasisavinti lietuvius, gj^s gausingas. Taip ir turės
bet lietiniai, . upiatę tą bio^ būti. juk labdariai ne sau, bet j miestu fous sekmadienį, gegu į 
liskumą demonstratyviai įs lietuvių gerovei darbuojasi, la ■ 
susirinkimo išėjo. Taip pat te- j bdarybe rūpinasi, našlaičiams 
ko jam aplankyti pirmąją Pa-, įr senieliams tinkamas prieg- 
saulinę Parodą 1893. j landas nori pastatyti. Kiek-

Nors nedaug tais laikais mo-i vįenas centas, praleistas lab- 
terų ir merginų buvo, bet ir darių vienokiuose ir kitokiuo- 
jos neatsiliko ir, vadovaujant parengimuose eina tam tik- 
a. a. Onai Gurinskienei, vasa- sluį.
rio 18, 1894, įkūrė šv. Onos

žės mėn. 26 d

Ar jau prisirengę*;'

draugiją, kuriai velionė per 3 
metus iždininkavo.

Dabar J. Gurinskas užleido

sitarnavęs caro kariuomenėj.
Tarnavo Varšuvoj. Šioje tar-nio gyvenimo svetur, bet tė- 
nyboje vienas didžiausių sur-|vynės neužmiršo. Taigi čia at-
prizų buvo toks: Kartų prisi-įvykę pilni energijos, drąsos ir sa'° vietų jaunesniems 
ėjo pasiduoti į ligoninę. Begu-Į pasiryžimo susikurti sau ge-

A
VLADISLOVAS
KRIAUČIŪNAS

Mirė gegužės 11 (1.. 1935 tn., 
4:25 vnl. popiet, sulaukęs pusės 
amžiaus. Kilo iš Kauno apskri
čio, Žeimių parap., Kiopos kai
mo. Amerikoje išgyveno 27 me
lus.

I’aliko dideliame nuliūdime 
mylimą moterį Teresę (po tė
vais K.ruuklaitė), du sūnus: 
I’hillip ir Eduardą, dukterį Ja
dvygą, augintinę Marijoną ši- 
kšnailę. brolį Julijoną ir bro
lienę Marijoną Kriaučiūnus ir 
šeimyną ir daug kitų giminių; 
o Lietuvoj brolį ir seserį.

Kūnas pašarvotas 4614 So. 
Paulina St. Tel. YARds 1946. 
Laidotuvės įvyks ketvirtadienį, 
gegužės 16 d., iš namų 8 vai. 
bus atlydėtas į Šv. Kryžiaus 
parapijos bažnyčią, kurioj j- 
vyks gedulingos pamaldos už 
velionio sielą. Po pamaldų bus 
nulydėtas į šv. Kazimiero ka
pines.

Nuoširdžiai kviečiame visus 
gimines, draugus-ges ir pažys- 
tamus-tnas dalyvauti šiose lai
dotuvėse.

Nuliūdę: Moteris, Sūnūs. I>n- 
klė, Broliai, Augintinė ir Gi
minės.

Laidotuvių direktorius J. F. 
Eudeikis, Tel. YAItds 1741.

resnį gyvenimą, susiradę dar
bus pradėjo mastyti apie įkū
rimų draugijos, kurį juos šel- ■ 
ptų medžiaginiai ir palaikytų 1 
krūvoj. Taigi. 1886 ir įkurta 
Šv. Kazimiero Karalaičio dr- 
gija. Pirmam susirinkime įsi
rašė 39 narių, antram 60 ir kas 
kart augo. Šiai draugijai Juo
zas Gurinskas iždininkavo per 
14 metų.

Turint draugijų, pradėta 
svarstyti apie įkūrimų lietu
vių parapijos ir čia Juozas Į 

' Gurinskas įdėjo daug darbo 
Į su kitais važinėdamas ieškoti 
i atatinkamos vietos, lankyda- 
I mas steigiamuosius susirinki- 
! muš, gi, susikūrus parapijai,
* per ilgus metus ėjo trustiso 
Į pareigas ir visuomet aktyviai 
prisidėjo prie visų jos darbų.

Įsisteigus parapijai ir drau
gijai, pradėjo mąstyti, kad 
reikėtų turėti ir savo finansi
nę įstaigų, kad nereikėtų lie-

I .

džiaugiasį iš tų įstaigų, ku 
rios taip gražiai išaugo. 

Linkime jam ilgo amžiaus.

Be pikniko Vytauto parkt 
gegužės 30 d. labdarių laukia 
dar vienas didelis darbas, bu 
len t vieša rinkliava Šv. Kazi
miero kapinėse. Kuopos, ku

ls anksto primenama visuo- r^os apsiėmė kokį nors darbų 
menei, kati ji nepamirštų gie.' atlikti, turi pasirūpinti jį ti- 
gužės trisdešimtosios. Tai bus n'<aniai atlikti, turėti pakan 
lietuvių labtlarių diena Vytau- I kainai darbininkų, laiku užim 
to- darže. Piknikas prasidės ^i vietas ir prie darbo nesnau- 
tuoj, kai užsibaigs gedulingos!Visos kuopos, be jokio iš- 
pamaldos Šv. Kazimiero kapi- an,',no, luri atsivežt’ po gau-

“DRAUGO” KNYGŲ SKYRIUS 
Maldaknygės

MALDAKNYGR ir PAMALDŲ VADOVĖLIS,
.VĖL1S, audekliniais viršeliais ..............................  65c

Paauksuotais kraštais ..............................  75c
Odiniais viršeliais ..................................  $1.25

2. MAŽAS NAUJAS AUKSO ALTORIUS
Audekliniais viršeliais ................................ 65c
Odiniais viršeliais—paauksuotais kraštais $1.75

3. JĖZUS MANO PAG ULBA Didelėmis, raidėmis
Audekliniais viršeliais ........................... $2.50

4. ŠVENTAS DIEVE Didelėmis raidėmis,
Odiniais viršeliais — paauksuotais krašt. $2.00

5. MALDŲ KNYGELĖ (skiriama jaunuomenei)
Kaulo viršeliais ... .........................
Odiniais viršeliais ... -.....................

6. MALDŲ RINKINĖLIS
Kaulo viršeliais su sagčiuku...........
Kaulo viršeliais be sagčiuko ...........
Odiniais viršeliais .............................

$1.00
$1.00

A A
JURGIS PETKUS

Mirė Rigužės 12 d., 1935 m., 
3:10 vai. ryto, Kniaukęs pusės 
amžiaus. Kilo iš Tauragės aps
kričio, Šilalės parap., Dobilų 
kaimo Amerikoje išgyveno 46 
metus.

Paliko dideliame nuliūdime 
moterį Teklę (po tėvais Budrl- 
ka.itė), sesers dukterį vienuolę 
M. Eugeniją, brol) Izidorių Ir 
šeimyną, brolio dukterį Mari
joną Gestautlenę ir šeimyną, 
švogerką ir švogerį Agotą ir 
Vincentą Minelgus ir šeimyną; 
o Lietuvoje brolį Kazimierą.

Kūnas pašarvotas 2456 \V.
681 Ii St. Tel. REPublic 5697. 
Laidotuvės įvyks ketvirtadienį, 
gegužės 16 d., iš namų 8 vai. 
ryto bus atlydėtas į švč. Pa
nelės Gimimo parapijos baž
nyčią, kurioj įvyks gedulingos 
pamaldos už velionio sielą. Po 
pamaldų bus nulydėtas į šv. 
Kazimiero kapines.

Nuoširdžiai kviečiame visu# 
gimines, draugus-ges Ir pažys
ti! nus-mas dalyvauti šiose lai
dotuvėse.

Nuliūdę: Moteris, Broliai Ir 
t.l”MnVs.

laidotuvių direktorius R. P. 
Mažeika, Telefonas YARds 1138.

JONAS JARECKAS
Mirė gogužės 14 d., 1935 m., 

<5:20 vai. ryto, sulaukęs 79 me
tų nmžlaus. Kilo iš Kauno rė- 
dybos, I’anevėžio apskričio. 
Naujamiesčio parapijos. Ameri
koje išgyveno 50 melų.

Paliko dldcliahte nuliūdime 
moterį Petronėlę, sūnų, pen
kias dukteris, žentus, anūkus 
Ir gimines.

Kūnas pašarvotas T.aehnv ičių 
koplyčioj, 2314 VV. 23rd Place. 
Laidotuvės įvyks penktadieni, 
gegužės 17 d., iš koplyčios t: 30 
vai. bus atlydėtas j Aušros Va
rtų parapijos bažnyčią, kurioj 
įvyks gedulingos pamaldos už 
velionio sielą. Po pamaldų bus 
nulydėtas Į šv. Kazimiero ka
pines

Nuoširdžiai kviečiamo visus 
gimines, draugus-ges ir pažys
tamus mas dalyvauti šiose lai
dotuvėse.

Nuliūdę: Moteris. Sūnus, Du
kterys, Zi-ntal, Anūkai ir Gi
minės,

Laidotuvių direktoriai Lacha- 
wlcz ir Sūnūs. Telefonas CANal 
2515.

ŠV. JURGIO PARAPIJOS 
PIKNIKAS

Gegužės 26 d. įvyks pirma
sis šių metų Sv. Jurgio parap. 
piknikas Vytauto darže. Kone 
sija jau pradėjo darbuotis. Su 
sitariusios moterys eina per 
biznierius, rinkdamos pikni 
kili valgių. Mūsų biznieriai 
duosnūs. Komisijos nariai tai
pgi eina per biznierius prašy
dami aukų pikniko barui. 
Obelenas, Zakaras, Karalius, 
Čiuras, Zalatorius, Kairienė 
jau prisidėjo. Komisija dėkin
ga visiems aukotojams.

Šis parapijos piknikas bus 
nepaprastas visais atžvilgiais. 
Žadame turėti visokių nepa
prastų dalykų. Iš anksto pra
šome, ir kviečiame, visus at
silankyti. Jei Dievas duos ge
rų orų, žadame visus maloniai 
priimti, palinksminti ir pa
vaišinti.

Pikniko Komisija

singų rinkėjų būrį. Kuri kuo
pa to nepadarys, bus verta pa
peikimo, nes savo pareigų ne-

nyne. Įėjimas į Vytauto par
ką visiems bus nemokamas.
Taip pat uždyką galėsime ir 
savo automobilius pastatyti, iSPild.vs- Reikia žinoti, kad 
kati ir visai dienai. Atvažia-|kuo daa8»au turėsime darbi- 
vę į kapines, neturėdami kur ninku ir rinkėjų, tuo daugiau 
automobilių pastatyti, važiuo-padarysime naudos labdary-' 
kime į Vytauto parką. Iš ten bei, daugiau aukų surinksime.

........... $1.50

........... $1.25

........... $1.50
7. AN1UOLAS SARGAS Odiniais viršeliais.............. $1.50
8. PULKIM ANT KELIŲ Odiniais viršeliais, paauksuo

tais kraštais ........................................... $2.50
9. MALDŲ RINKINĖLIS

Audekliniais viršais .............1...................  40c
Paauksuotais kraštais ..............................  50c

Užsakant knygii už mažiau negu $1.00, pridėkit 5c už per
siuntimų- Perkant už $1.00 ar daugiau vienu kartu, mes 
užmokame už persiuntimą.

DRAUGO” KNYGŲ SKYRIUS
2334 SOUTH OAKLEY AVENUE

Gi

VENETIAN MONUMENT CO., INC.
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI

Per metus Lietuva luri 65 
dienas pilnai saulėtas, 135 de- 
besiuotas ir 163 lietaus. Šiuo 
atžvilgiu Lietuva daug ko be- 

Į ndro turi su Maine valstybe.

LAIDOTUVIŲ
DIREKTORIAI

JUOZAPAS

EUDEIKIS
Ir

TĖVAS
Lengvais Išmokėjimais 

Laidotuvių Sąlygos

REPublic 8340
6340 80. KKDZIZ AVS.

Išdirbėjai ankštesnės rūšies pamink
lą ir Orabnamią

------------o------------
Didžiausia paminklą dirbtuvė

Chicagoj
------------o------------

Suvirš 50 metų prityrimo
------------ o-------------

Pirkite tiesiai iš dirbtuvės ir 
taupykite pinigas

------------o------------
Mes atlikome darbą daugeliai 
žymesnių Chicagos Lietuvių.

Telefonas

527 N. WESTERN AVĖ.
arti Grand Avė.

SEEIey 6103
Chicago, Illinois.

ROSELLI BROTHERS, INC.,
PAMINKLŲ DIRBĖJAI

SPECIALIS IŠPARDAVIMAS da
bar iki Vainikų Dienos. 25% NUO
LAIDA ant visų Stock Paminklų, 
Mažų Ir Didelių. Nors turime di
deli šlaką, patariame rinkti* anks
ti Jei norite dėl Vainikų Dienos.

MOUNT CARMEL 
KAPINĖSE

Vienas blokas | rytus nuo 
didžiųjų vartų

HILLSIDE, ILLINOIS
, Trys telefonai:

Rez. PENSACOLA 0011 
BELMONT »485

Office: HILLSIDE 8R«5
Alfred Roaelll, prea. Vlneemt Roselll, accr.

Nariai Chicagos, Ciceros Lietuvių Laidotuvių 
Direktorių Asociacijos

PATARNAVIMAS DIENĄ IR NAKTĮ 
Turime Koplyčias Visose Miesto Dalyse

Chas. Syi*fiUIII*7fi So. 50th Avė., CicerouWlv£u Phone Cicero 294

1. J. Zolp 1646 West 46th Street 
Phone BOUlevard 5203

į P T|||l||||f|A 4605-07 So. Hermitage Avė.J. 1. LllūblIvIS Phone YARds 1741—1742

Lataicz ir Simus
4092 Archer Avė. 
Phone LAFayette 3572I. Lmteiriciiis

S. P. Mažeika 3319 Lituanica Avė. 
Phone YARds 1138

A. Masalskis
» —--- —------ - 1
3307 Lituanica Avė. 1
Phone BOUlevard 4139 1

A. Petkos 1410 So. 49th Ct., Cicero 
Phone Cicero 2109 I

1. F. Radžios 668 We«t 18th Street
Phone CANal 6174

S. M. Skoda; 718 West 18th Street
Phone MONroe 3377 j

AMBULANCE PATARNAVIMAS DIENĄ IR NAKTĮ 1

YARds 1741-1742
J. F. EUDEIKIS

l
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VIETINES ŽINIOS
TT. MARIJONU KOLEGIJOS IR SEMINARIJOS 
CHICĄGOS APSKRIČIO RĖMĖJU DARBUOTĖ

įvyks liepos 14 dieną,. Taip 
nutarta užvakar paminklo ko
miteto susirinkime.

— Monika Gurinskaitė, bu
vusi “Draugo” adm. sekreto-

ir A. P. Sandys — vice pirm. 
bei kuopos korespondentas. 
Kuopos dvasios vadu pasiliko 
kun. J. Vosylius, M. I. C.

Prieš baigsiant susirinkimą

Gan gausingas apskričio su- iš Archer Heights J. Šliogeris 
sirinkimas Įvyko geg. 10 d.,
Aušros Vartą parap. svetainė
je.

met mini 50 metų kai atvyko 
Skyrią darbuotė 1 Dėdės Šamo žemę.

Iš Town of Lake B. Kalviu- — Dr. Al. Rackus dovanojo 
tė pranešė: kad vietoje reng- Draugijai Vžsienių Lietuvia- 
tas vakaras Kol. naudai gerai |n,s Krinti visą savo gausingą

rė, šį vakarą savo tėveliui su- gerb. kun. Maėiulionis, M. I. 
rengė puotą. Jos tėvelis šie-Į C., atėjęs susirinkiman pasvei

nusisekė. Pasidarbavusiems ir 
visiems tame prisidėjusiems, 
ir B. Kalvaitei susirinkimas

Sus-mą atidarė ir vedė pir- 
min. A. Bacevičius. Maldą at
kalbėjo kun. J. Vosylius, AT.
I. C.

Atstovu atsilankė iš West'. taria nuoširdų ačiū. 
Side 5, iš Brighton Park 5, iš 
Town of Lake 5. Tai labai 
gražu. Po 1 ir 2 atsilankė ir 
Nortli Šitie, Marąuette Park 
ir iš Archer Heights.

Neprisiuntė atstovų: Cicero,
Dievo Apv. parapija, Roselan- 
das, West Pullmanas, So. Chi
cago, Melrose Parkas ir Bri- 
dgeportas.

Sus-mas pastebėjo, kad la
bai svarbiame momente (kovai 
prieš šlamštu puolimą), veik
lūs skyriai, kaip kad Cicero 
ir Dievo Apv. parap. į šį sus- 
mą neprisiuntė atstovų.

Išvažiavimas (piknikas)
Pavasariniam piknikui į Tė

vą Marijonų ūkį, Marijos ka
lneliuose, llinsdale, lik, kuris 
įvyks geg. 26 d. komisija pa
tiekė raportą. Iš raporto pa
sirodė, kad prie pikniko komi
sija stropiai ruošiasi. Komisi
jos papildymui mielai apsiė
mė: E. Ogentaitė. ir E. Ogen- 
tienė.

Akad. Kėni. seiman įgalio
tas atstovu B. Nenartonis.

Sekantis apskr. susirinki
mas nutarta šaukti birželio 5, 
ar 12 <1., vietoje birž. 19 d.

J. Š., koresp.

ŠIANDIEN SVARBIOS 
PRAKALBOS NORTH 

SIDĖJ
Šį vakarą: tuoj po pamaldų 

Šv. Mykolo parap. salėj, No- 
rtli Šitie, įvyks svarbios pra
kalbos, kurias rengia L. R. 
K. S. A. 16 kuopa. Kalbės L. 
R. K. S. A. Chicągos apskri
čio dvasios vadas gerb. kun.

rinkinį fotografijų, plakatų, 
ženkleliu ir daug kitokių da- 
lykų iš Amerikos lietuvių vei
kimo istorijos. Jie bus išsta
tyti parodoj laike viso pasau
lio lietuvių kongreso Kaune.

— Visų Šventų parap. pa
rapijonai praėjusį sekmadienj 
savoj salėj “baliavojo” sude
ginę morgicius, t. y. užbaigę 
mokėti visas parapijos skolas. 
Tuo džiaugiasi klebonas kun. 
J. Raškauskas, džiaugiasi pa
rapijonai. Sveikiname!

IŠ STUDENTŲ SUSIRIN
KIMO

kino naują studentų kuopą; 
priminė dalyvavusiems savo 
praeities studentavimo dienas, 
kaip kartu su kunigu Valan
čium tuo kart dar priklausė 
prie vienos studentų organi
zacijos, kaip sunkiai organi
zacijos plėtimasis ėjo. Palin
kėjo sėkmės, reikšdamas vil
ties, kąd mūsų Chicągos kuo
pa ateity taps didžiausia, vei
kliausia studentų kuopa visoj 
Amerikoj.

Nutarta kitą susirinkimą lai 
kyti gegužės 28 d. Vieta dar 
gi nepaskirta. Tėmykite stu
dentų kuopos paduotas kores
pondencijas “Drauge”. Arti
moj ateity bus pranešta susi
rinkimo vieta.

Gerbiamieji studentai-ės bei 
įprofesijonalai! Susiburkime į

----------- išią didžią Amerikos Lietuvių
(Tęsinys iš 5 pusi.) .Studentijos bei Profesijonalų 

Gi sakes, kad kitame susirin- armiją, kurios fronte plevė- 
kime prisirašysiąs ir be to dar !SUoja Tikėjimo, Lietuvybės ir 
žadėjo atsivesti keletą kitų | Mokslo vėliava, kurios vadai 
studentų. yra Amerikos Lietuvių inteli-

J. Poška toliau perskaitė gentija, kurie sąmoningai ve-
J. Svirskas, Federacijos pir- gerb. Studentų ir Profesijona- ,}a organizaciją, nuolatos ste- 
mininkas dr. A. Rakauskas ir»lų Sąjungos pirmininko Mor- Įngiasi pritraukti kodaugiau-

ki'me prie šios mokslo sąjun
gos, kurioje teikiama tikrus 
katalikiškas mokslas, ir chara 
kterio auklėjimas.

Brangūs studentai-ės ir pro- 
fesijonalai, rašykitės į šią ki 
lnią organizaciją, kurioje, daug 
ko įsigysite.

Norintieji prisirašyti prie 
Chicągos Studentų kuopos,

<|uette, West Side ir Indiana 
llarhor. Geg. 5 d. didelis bū 
rys rosclandicčių buvo nuvy
kę j Indiana llarhor Vyčiu šo 
kiu vakarų.k e

Softbolo tymas turės prak
tikos žaidimą su AValker Au
tomatic “industrini” tymu 
penktadienį, geg. 17 d., Pal- 
mer Park (1'llth and South

PAŠAUTAS UNIJOS 
ORGANIZATORIUS

Nežinomi žudikai pašovė 
kratomųjų vaizdu operatorių 
nepriklausomos unijos -orga
nizatorių Clyde Osterliergų, 
32 m. amž., 4o32 No. Lincoln 
gat.

Prieš nepriklausomų unijų
kreipkitės šiuo adresu; Elena * z ' - - 1
Damknite, 4067 So. Richmoml | Jonaf, Lahžentig> menedže-, Chicago (Moving Picture Ma 
Avė., Clncago, Ilk, arba V.' i>% (laro net trig tynio prak 'chine Operators unijos caras, 

į tikas į savaitę. Tymas eina j kurs vas. m. 4 d. nužudytas, 
stipryn.

(Park gatvės), 7 valandą vaka- griežtai kovojo T. E. Maloy,

Sus-mo pirm. L. Šimutis.

ŽINIŲ - ŽINELĖS
ūkime nariai pasirinks kuo- 

Užvakar įvykusiame Da- pai vardą; kad nariai apsiima 
riaus - Girėno Paminklo Ko-J atsivesti draugus į sekantį su- 

Komisija deda pastangų, niiteto susirinkime nutarta vi-1 si rinkimų, kad mokesčiai bus 
kad piknike publika butu pil- Sll smarkumu rengtis prie pi
nai patenkinta. Koks bus pro į kniko Marąuette Parke. Pik- 
granias, paaiškės spaudoje tru nikas įvyks birželio 2 d. Ko

kono pasveikinimo laišką ir sjaį narių ir be nustojimo sau 
organizacijos raštininko A. gOja organizacijos aukštus ide- 
Mičiūno pasveikinimą. alus. Organizuokimės toje ar-

Nutarta, kad kitame susiri- Įmijoje, kurioje plevėsuoja ti-

lupoje ateity.
Užkandžiais ir gėrimu rū

pinasi patyrę šeimininkai-ės: 
vestsidieeiai-ės, brighton par 
kiečiai-ės ir townoflakietės.

misijai pirmininkauja adv. Ch. 
Kai.

— Didžiojo New Yorko Da- 
t_ liaus ir Girėno komitetas per 

pirmininką kun. N. Pakalnį

mokami, sulyg narių išgalės. 
Išrinkta nauja valdyba, ku

rią sudaro šie asmenys: V. 
Šaulys, pirm., E. Danikiūtė — 
rašt., L. Labanuuskae — ižą

kėjimo vėliava, kurioje orga 
nizacijos idealai siekiami tik
roje katalikiškoje dvasioje; 
kuopkimės į šią studentų ar
miją po lietuvybės vėliava, ku 
rioj susipažindami su lietuvių 
kalbos gražumu, kurioje ug
doma tikras lietuviškas katali
kiškas patriotizmas. Prisirašy-

AMERIKOS LIETUVIU DAKTARŲ DRAUGIJOS NARIAI: 
LIETUVIAI DAKTARAI:

Už tokį darbštumą ir pasi-'Pan,inkl° fondui prisiuntė 
šventimą, komisija pelnė ma \$100.0().

Ofiso Phone 
PROspect 1028

Res. and Office 
2358 Ro. Leavitt St.

CANal 0708

Šaulys, 2334 S. Oakley Avė. ■ 
Ateinančiam susirinkime stu 

dentas J. Poška duos paskai
tą apie Ateitininkų Veikimų
Lietuvoje, jų 25 m. jubiliejaus 
proga.

A. P. Sandys, k p. koresp.

L. Statkus dar sykį turėjo 
sportininkų šaudymo prakti
ką antradienio vakare, Fenger 
High School “range.”

Jurgis Smulkis.

Policija spėja, kad šit* abu 
žudymai turi tarpusavio są
ryšio.

PAVYKO

Roselando Vyčių šokių va 
karas gegužės 10 d. pavyko, glosto.
Marijona Sudent laimėjo 
“Monte Carlo” “karalaitės” 
titulą ir 15 dol. vertės dova
ną. Ji buvo pasveikinta vardu 
8 kuopos. Be to, ji dar gavo 
dėžę saldainių. Griežė Roy 
Lind ir jo orkestrą. Buvo įv
airių žaidimų. Visi smagiai 
pasilinksmino.

Vakaro pasisekimui dirbo;
S. Kancevičius, J. Smulkis, J 
Labzentis, Latvėnas, A. Po
cius, Buzas, V. ,Fryer, E. B.
Kancevičius, R. Urban, -J. ’ olos 
Venckus, P. Drazdiutė, J. Že- 
kis, J. Riekus, A. Philips, Al 
Malkar, F. Pavilonis, V. Žą
sytis, G. Barskauskiutė, AL 
Abromaičiūtė ir A. Rimkiutė.
Svečių matės: Konnie Savic
kas, Al. Manstavicb iš Nortli
Side; taipąį Vvčiii atvyko iš I Chevrolet — 1933, 2 pasaž. Bus- 

. . ' * iness Coupe, B drat. ratai, geri ta-Astuoniollktos, Cicero, Mar- ' jeral, žema mileage. Nerasite ge
resnį business coupe ................ $395

LIETUVIAI DAKTARAI

FREEPORT, Ilk, geg. 14. 
— AVoodmanse kompanijos 
fabrikuose sustreikavo apie 

— Laimė ne tik akla, bet 50 molderių ir mašinistų. Rei- 
apakdo ir tuos, kuriuos jilkalauja didesnio atlyginimo 

Ciceronas ‘ir unijos pripažinimo.

CLASSIFIED
AUTOMOBILES AUTOMOBILES

EMIL DENEMARK INC
------ Vartotų Karų Bargenai-------

BUTCK — 1934. Model 41. Club Se
dan. 5 pasaž. su built-in trunk, 
Tamsiai mėlynas, 5 ratai. Kaip 
naujas ir garantuotas ............ $745

8— 1933, 4 durų Sedan, Blue 
su gold trim, 5 Steel ratai. Labai 
gražus vėliausio modelio karas, ę11- 
kštai tobulam stovy ................. $515

POPGE -— 1 933, dviejų pasaž.. coune, 
juodas, 5 drat. ratai, bot yvater 
heater. daug visokių priedų. Labai 
mažai tevažinėtas, tobulam stovy, 
garantuotas ................................... $425

BUTCK — 1931, Model 67, 5 pasaž. 
Sedan, juodas, labai gražiai išrodo 
ir atsakantis karas ................. $375

CADILLAC — 1930, 7 pasaž. Sedan, 
juodas, 6 drnt. ratai. Čionai yra 
vienas puikiausių Cadillac, kokį 
kada matėte. Vartotas tik kelis 
tūkstančius mailių, išrodo kaip nau
jas, ir tobulam stovy. Tik keli šim
tai dolerių nuperka šį bargenų.

CADILLAC ’28 — V-8 5 Sedan, Mė
lynas, 6 drat. ratai, trunk rack, 
vvhipcord trim. Puikus karas, ku
ris dar ilgai tarnaus ............ $195

BUICK — 1934, Model 57, 5 pasaž. 
Sedan, Juodas. 5 ratai. Puikus ka
ras vėlaus modelio, vartotas tik 
kelis mėnesius. Garantuotas $89.»

lonų pagyrimą.

Vietos kleb. kun. J. Mačiu- 
lionis, M. T. C., savo kalba su-. 
kėlė dar daugiau ūpo ir ener
gijos susirinkimui ir komisi
jai pikniko reikalu.

Brolis Vladas pakėlė klau
simą apie pastarojo Rėmėją 
seimo nutartą a. a. kun. F. 
Kudirkai paminklo fondą, kad 
pakėlimui to fondo apskr. re
ngtų pikniką Rūtos darže, bi
rželio 23 d., sykiu pagerbiant 
Jonus, Petrus, Vladus if kitus. 
Sus-mas mielai pritarė. Į ko-z 
misiją apsiėmė: brolis Vladas

— Iškilmingas Dariaus - Gi 
lėno paminklo pašventinimas

AKIŲ GYDYTOJAI:

DR. J. J. KOWARSKAS
PHYSICIAN and SURGEON

2403 W. 63rd St., Chicago
OFFICE HOURS 

2 to 4 and 7 to 9 P. M. 
Sunday by Appointment

Tel. GANal 0957
Bes. PROspect 8859

DR. P. Z. ZALATORIS
GYDYTOJAS lr CHIRURGAS 

1821 SOUTH HALSTED STREET 
Rezidencija 8800 So. Arteslan Avė.

Valandos: 11 ryto Iki 2 popiet 
< Iki 8 v. vakaro

Ofiso: Tel. T.AFayette 4017
Rez.: Tel. HEMloek 6286

DR. A. 6. RAKAUSKAS
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS

4142 ARCHER AVĖ.
Ofiso valandos: 2-4 ir 6-8 vai. vak. 

Rezidencijos Ofisas: 2656 W. 69th St.
Valandos: 10-12 lr 8-9 vai. vak. 

Seredomis ir Nedėliomis pagal sutart)

BUICK — 1932, Victoria Coupe, 5 
pasaž. Maroon, 6 drat. ratai. Finish 
kaip naujas, vienas iŠ puikiausiu 
Bulckų mūsų dideliam stake $445

BUTCK '31 — Model 91. 5 Sedan. 
Juodas, 6 drat. ratai, geri taleriai, 
mohair trim. Didelis, erdvus, sma
gus Buick geram stovy .... $375

LA SAT.T.E — 1930, 5 pasaž. Sedan. 
Juodas. 6 drat. ratai. Sis LaSalle 
puikiai iSrodo Ir yra pirmos rūSies 
visame ............................................. $375

DR. VAITUSH, OPT.
LIETUVIS

OPrOUTETRICALLY AKIU 
SPECIALISTAS

Palengvina akių įtempimų, kuris 
esti pri žastimi galvos skaudėjimo, 
■jvj.ifelino, akių aptemimo, nervuotu- 
mo, skaudama akių karšt). atitaiso 
trumparegystę ir tollregystę. Priren
gia teisingai akinius. Visuose atsiti
kimuose egzaminavimas daromas su 
elektra, parodančia mažiausias klai
das. Spęclaie atyda atkreipiama Į 
mokyklos valkus. Kreivos akys ati-

ir T šliunliono- iŠ Tli-L.-lit/.n '! 'atson>os Valandos nuo 10 iki 8 v 11 I. nldUIK H< , IS bllgvlton J Nerišlioj nuo 10 Iki 12. Daugely at-
Park   Bainbalicnė Nnvie- t"lki"n> akys atitaisomos be akintų.iuir minant tu , lydy ic- Kalnas pigiau kai d ntrmlan.

DR. STRIKOL’IS
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS

4645 So. Ashland Avė.
Ofiso Valandos

Nuo 2 iki 4 ir nuo 6 iki 8 vak. 
Nedėliomis pagal sutarti 

Ofiso telef. BOUIevard 7820 
Namų tel. PROspect 1930

Tel. GANal *199

DR. 6.1. BLOŽIS
DENTISTAS

2201 W. Cermak Road
(Kampas Leavitt St.) 

Valandos: Nuo 9 iki 12 .ryto
Nuo 1 Iki 8 vakaro 

Seredoj pagal sutarti

DR. P. ATKOČIŪNAS
DENTISTAS

1446 SO. 49th CT., CICERO, ILL.
Utar., Ketv., lr P6tn. 10—9 vai. 

3147 SO. HALSTED ST., CHICAGO 
Paned., Sered. lr Sugat. 2—9 vai.

kienė ir Atroškienė; iš To\vn 
of Lake — E. Ogentaitė, Ged
vilienė ir B. Kalvaitė; iš Mar
ąuette Parko B. Nenartonis;

pigiau kaip pirmiau.
4712 S0. ASHLAND AVĖ. 

Phone Boulevard 7589

Tel. BOUIevard 7042

DR. G. Z, VEZEL’IS
DENTISTAS

4645 So. Ashland Avė.
arti 47th Street 

Vai.: nuo 9 Iki 8 vakare
Seredoj pagal sutarti

Tel. GANal 8122

DR. S. BIEŽIS
GYDYTOJAS lr CHIRURGAS

2201 W. Cermak Road
Valandos 1—8 lr 7—8 vak. 

Seredomis Ir Nedėliomis pagal sutarti 
REZIDENCIJA

6631 S. California Avė.
Telefonas REPnblic 7888

Office Tel. HEMloek 4848 
Res. Tel. OROvehill 0617

7017 S FATRFIET.D AVĖ.

DR. J. J. SIMONAITIS
2423 W. MARQUETTE ROAD 
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS

Vai. 2-4 ir 7-9 vak.
Ketv. ir Nedėliomis susitarus

PONTIAC — 1934, 5 pasaž. Sedan, 
Juodas, 5 drat. ratai, seat covers, 
vėlaus modelio, kaip naujas, 
rankiotas ..................................... $895

BUTCK — 1930, 5 pasaž. Coupe, juo
das, 6 drat. .ratai. Šis Buick buvo 
pertaisytus mūsų šapose ir gerai 
atsilieps bile egzaminacijai . . $285

CHRYSLER - 1931. 2 pasaž. Con- 
vertible Coupe, Rumble seat, Tan. 
6 drat. ratai. Gražiai išrodantis 
coupe tobulam stovy ............ $39.>

ESSEX — 1932, 5 pasaž. Sedan, Juo
das, 5 drat. ratai, trunk, gražiai 
Išrodantis mažas sedan .... $325

BUTCK - 1935. Jūs galite sutaupyti 
kelis šimtus dolerių anb-1935 Buick 
sedan, kurte labai •ffiažat tevarto- 
tas ir garantuotas kaip naujas.

BTTICK — VTSŲ MG DĖT JŲ. Maty
kite mūsų did) atakų 'pertaisytų 1r 
garantuotų Buick karu. Visų mo
deliu. visokiom kainom.

BUICK ‘30 — Model 46S, 2 pasaž. 
coupe su rumble seat, French glue 
6 drat. ratai labai gTažus coupe

tobulam stovy .............................. $295 _____
IR DAUGELIS KITŲ

Įduokite savo dabartinį karų mainais ir balansą išmokėkite 
patogiais mėnesiniais mokesčiais.

3848-60 Ogden Avė. - Chicago 
C nawf ord 4100 

PARDAVIMUI FIXTURES REAL ESTATE

SPORTAS
DIDŽIŲJŲ LYGŲ 
SVIEDINIO 
REZULTATAI

Vakarykščių žaidimų rezult.:

AMERICAN LEAGUE

25 METŲ PRITYRIMO
Pritaikyme akinių dėl viso

kių akių. Ekspertas tyrimo a- 
kių ir pritaikymo akinių

Ofiso Tel.: PROspect 8378 
Rez. Tel.: IIEMlock 6141

DR. J. RUSSELL
Lietuvis Gydytojas ir Chirurgas 

2500 W. 63rd St
Ofiso vai.: 2 iki 4 Ir 8:30 Iki 8:30 
Seredomis lr nedėliomis pagal sutart) 
Rez, 2515 W. 89th St. Pagal sutart).

Dienomis Tel. LAFayette 5793 
Naktimis Tel. CANal 0402

DR. A. J. JAVOIŠ
Office: 2643 W. 47th Street
Vai.: 2 Iki 6 popiet, 7 Iki 9 vak. 

Nedėlioję pagal sutarti

Priverstas paaukot gVosernės 
ir bueemės fixtnres. Bntcher 
Bov Tee Box (8x10), 3 eandv 
eases. 3 eounters, ete. ir Paek
ard Sedan. Viską paaukosiu 
už 95 dolerius.

2539 W. 69th Street

Skolinam pinigus ant jūsų morgi
čių, bonų, algos lr namų. Taipogi pe
rkam, parduodam — mainom mergi
šius, bonus, namus, ūkės ir biznius. 
Turim apdraudos departamentų. Vie
šas Notaras.

J. NAMON COMPANY
6755 South Westem Avenue

LIETUVIAI ADVOKATAI:

z/
S'/

DR. JOHN SMETANA

Tel. Ofiso BOUIevard 5*13—14 ' 
Rea. VTCtory 9343

DR. A. J. BERTASH
Ofiso vai. nuo 1-3: nuo <:30-S:>8

756 West 35th Street

DR. T. DUNDULIS
GTDTTOJA8 tr CHIRURGAS

4157 ARCHER AVENUE
Tel. VTRglnla 0038 

Ofiso vai.: 8—4 lr 8—8 p. m. 
Nedėliomis pagal sutarti

DR. J. E SIEDLINSKIS
Gydytojas lr Chirurgas

DR. V. E. SIEDLINSKIS
Dentistas 

Gas X-Ray
4148 ARCHER AVĖ., Cor. Franclsco 
Tel. Office iaf. 8650; res Vlrg. 0669

Tel. LAFayette 7650

DR. F. G. WINSKUN AS
GYDYTOJAS lr CHIRURGAS

4140 Archer Avenue
Vai.- 2—4 lr 7—9 vai, vakare
Rea. 2136 W. 24th St.

Tel. OANal 0409

OPTOMETRISTAS
1801 S. ASHLAND AVENUE

Platt Bldg., kamp. 18 st.
2 aukštas

Pastehėkit mano iškabas
Valandos nuo 9:30 ryto iki 

12 v. Popiet nuo 1:30 iki 8:00 
, o TM , vai. vakaro. Nedėlidmis nėra

Pittsburgh, 8 .........I bila., 1 valandų. Room 8.
Kiti žaidimai atidėti. Phone CANal 0523

Cleveland, 4 .. Wasbington 2 
Detroit, 10 .... New York, 4 

Kiti žaidimai atidėti.
NATIONAL LEAGUE.

DR. CHARLES SEGAL
OFISAS

4729 So. Ashland Avė.
1 lubos

CHICAGO. ILL.
OFISO VALANDOS:

Nuo 10 Iki 18 vai. ryte, nuo 8 Iki 4 
vai. po pietų ir nuo 7 Iki 8:80 vai. 
vakaro. Nedėliomis nuo 10 Iki 18 

valandai dlen*
Telefonas MIDway 98MO

DR. MAURICE KAHN
GYDYTOJAS tr CHIRURGAS

4631 S0. ASHLAND AVĖ.
Tel. YARds 0924 

Res.: Jei PLAza 2400 
Valandos:

Nuo 10-12 v. ryto: 2-2 lr 7-9 v. V. 
Nedėldleniala nuo 10 Iki 12 diena

Tel. LAFayette 8057

DR. A. RAČKDS
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS
8051 West 4Srd Street

(Prie Aroher Ava. netoli Kedsle) 
Valandos: nuo 9 iki 2 vai. vakaro 

Seredomis ir nedėllosnfs pagal 
sutart)

JOHN B. BORDEN
LIETUVIS ADVOKATAS 

2201 W. Cermak Road
(West 22nd St.)

(Metropolitan State Rnnk name)
Valandos kasdien nuo 9 Iki 5 
Panedėllo, Seredos lr Pėtnyėlos 

vakarais 6 iki 9
Telefonas CANal 1175 

NAMAI: 6459 S. Rockwell St.
Telpfonas REPublic 9000

Rez. 1460 No. Paulina St.
Phone ARMitage 0590

FERDINAND PETRAITIS
TJETTTVTS ADVOKATAS 

Suite 1009 — FRAnklin 6990
188 W. Randolph St.

Chicago

Tel. LAFayette 3051

DR. A. J. MANIKAS
Gydytojas ir Chirurgas

OFISAS IR REZ
2519 West 43rd Street

Valandos: Nuo 9 Iki 10 rytais — 1 
Iki 3 popiet — 6 Iki 8:30 vakare. 
Nedėliomis nuo 11 ryto Iki 1 p.p.

Telephone BOUIevard 2800

Joseph J. Grish
ADVOKATAS tr PATARĖJAS 

4831 8. A8H1.AND AVĖ.
Res 6 615 S Rockwel1 S»

Phone REPublic »7»3 PHTCAOO

tMORTGAGEBAHKERS

INSURANCE 
NOTARY PUBLIC 

PERKAM LIETUVIŠKUS 
BONUS

REAL ESTATE - STUNGIAM
PINIGUS Į LIETUVĄ 

LAIVAKORČIŲ 
AGENTŪRA

Reikalaujam 100 namų už 
eash. 2 fl. — 4 kamb., 2 Ū. — 
5 kamb., Brighton Park ir 
Marąuette Park.
2608 WEST 47th STREET

Tel. LAFayette 1083
KONTRAKTORIAI

BIZNIERIAI. GARSINKITĖS 
“DRAUGE”

ŽELVIS BUILDING CO. 
Kontraktoriai

Statom naujus lr talsom senus na
mus, Mūro, cemento, medžio lr stdg- 
dengystės. Lengvi Išmokesčlal arba 
eash. Gaisro apkainavlmas — state- 
mentnl — ant nafnų Ir rakandu

3358 N. l.rri’ANICA AVĖ..
Tel. BOUIevard 8327

I


